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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 25887/2018

Document: 141199/2018

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Àmbit de gestió

GERÈNCIA

Servei

PREMSA I COMUNICACIÓ

1. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la informació, difusió i posada en valor de serveis, accions i activitats dutes a
terme per l’Ajuntament de Sant Cugat, que puguin tenir interès per a la ciutadania o que hagin de ser
informades.
A banda dels canals propis de difusió de l’Ajuntament de Sant Cugat (revista municipal, revistes de barris,
xarxes socials pròpies, web, etc.) l’Ajuntament no compta amb una estructura suficient per amplificar
tota la difusió que fa en els canals propis. Per això, és necessari comptar amb altres agents que tinguin
presència consolidada en la vida social de la ciutat que puguin contribuir a donar a conèixer serveis,
accions i activitats que du a terme l’Ajuntament.
Això implica en primer lloc, que el mitjà de difusió per a complir amb aquest objectiu haurà de ser un
mitjà que tingui difusió local (amb presència dins el municipi). En segon lloc, haurà de tractar-se d’un
mitjà de comunicació escrit, donat que aquest és el que arriba a un sector més ampli de la ciutadania (les
generacions més grans s’informen majoritàriament a través de mitjans de comunicació escrits) a la qual
ens és necessari arribar, i finalment, el mitjà haurà de tenir capacitat per arribar a un major nombre de
ciutadans, és a dir, haurà de tenir una àmplia difusió dins la ciutat.

2. Denominació del contracte
Informació, comunicació i difusió pública d’anuncis oficials i edictes, serveis, accions, activitats
municipals en mitjans de comunicació d’abast local
Codi CPV: Reglament (CE) 2195/2002, del
Parlament Europeu i del Consell de 5 de novembre
de 2002. Quan el VEC sigui igual o superior a
l’import que es determina a l’art. 22 b) de la LCSP.

79341000-6 Serveis de publicitat

3. Divisió en lots
Sí

Número de lots:
Lots als que es poden presentar ofertes:
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Sense límit

Número de lots:

Lots adjudicables a un únic licitador:
Sense límit
Número de lots:
No

Justificació:
Aquest contracte no es divideix en lots, ja que la naturalesa dels serveis que
constitueixen l’objecte del contracte no permet la seva divisió en parts amb suficient
entitat per a què es puguin prestar de manera independent.

4. Justificació de la no disponibilitat de mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte per
part de l’Ajuntament
A banda dels canals propis de difusió de l’Ajuntament (revista municipal, revistes de barris , xarxes socials
pròpies, web, etc.), l’Ajuntament no compta amb una estructura suficient per amplificar tota la difusió
que fa en els canals propis. Per això, és necessari comptar amb altres agents que tinguin presència
consolidada en la vida social de la ciutat que puguin contribuir a donar a conèixer serveis, accions i
activitats que du a terme l’Ajuntament.

5. Pressupost base de licitació
El pressupost es desglossarà amb indicació dels costos directes i indirectes. Els costos salarials es
desglossaran amb desagregació de gènere i categoria professional a partir del conveni laboral de referència
d’acord amb l’art. 100 de la LCSP.
En el cas de divisió en lots, o quan el preu del contracte consta d’una part fixa i una variable, o tot el preu és
variable s’ha de presentar el pressupost d’acord amb l’annex 1.
5.1. Preu del contracte
En contractes de durada superior a un any es consignarà l’import anual i l’import total (import anual x
número inicial d’anualitats del contracte sense incloure les pròrrogues.
Si el preu es determina en funció de preus unitaris es consignarà el pressupost estimatiu màxim.
En contractes de concessió de serveis, omplir l’apartat 20.
Import anual

Import total (2 anys)

a. Preu base de licitació

123.007,73 €

246.015,50 €

b. IVA (consignar tipus)

25.831,62 €

51.663,25 €

c. Total

148.839,35 €

297.678,71 €

En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
5.2. Pròrrogues previstes
2 anys de contracte més dos anys de pròrroga
5.3. Modificacions previstes
Fins a un màxim del 20% del preu inicial.
Les condicions han de ser definides de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència
de les circumstàncies que donin lloc a la modificació puguin verificar-se de forma objectiva.
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Descripció

Import

Noves necessitats d’informació institucional per part d’altres
àmbits municipals o dels mateixos àmbits no previstos en el
moment de preparar el contracte.
En cas d’ampliació s’aplicaran els següents preus unitaris:
1 pàgina a notícies DIN A5:
485,60.-€
1 pàgina de publicitat normal DIN A5: 441,45.-€
1 edicte a una pàgina DIN A5:
305,88.-€
1 edicte a mitja pàgina DIN A7:
163,80.-€

49.847,73.-€

10% del pressupost
5.4. Valor estimat del contracte (VEC)
Es consignarà l’import total de les anualitats i, si s’escau, el de les pròrrogues i el de les
modificacions previstes, sense IVA.
541.878,73 €
Caldrà adjuntar l’informe justificatiu del preu del contracte i del VEC, i consignar-hi el mètode de càlcul,
d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
6. Aplicació pressupostària
L’aplicació de crèdit s’ha de justificar pel preu base de licitació més l’IVA.
Aplicació

Descripció

81043025.13000.92000.2260300.81043

Publicació d’edictes

82201001.01200.49100.2260201.82201

Difusió informació institucional

Import total
9.285,85 €
139.553,50.-€
148.839,35.-€

7. Durada del contracte
El període inicial més les pròrrogues no podrà esser superior a cinc anys. Quan excepcionalment es proposi
una durada superior s’adjuntarà informe tècnic justificatiu d’acord amb l’art. 29.4 de la LCSP.
Dos anys més dos anys de pròrroga
8. Subcontractació
D’acord amb l’art. 215 LCSP.
Cal fixar un percentatge màxim de límit a la subcontractació, en el cas que no s’indiquin tasques crítiques que
el contractista no pot subcontractar.
8.1 Possibilitat
Sí

No

Límits:
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S’exigeix:
Sí

No

Límits:

8.2 Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar

Justificació:

9. Solvència
9.1. Solvència econòmica financera i solvència tècnica
Caldrà concretar els requisits mínims de solvència, d’acord amb els articles 87 i següents de la LCSP i
67 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Solvència econòmica financera

Justificació

Volum anual de negocis del licitador que, referit
a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, haurà de ser com a mínim una
vegada i mitja l’import anual.

Degut al tipus de servei que s’està contractant,
es pretén contractar una empresa que estigui
consolidada dins el mercat, i d’acord amb l’art.
82 de la LCSP creiem que el criteri escollit és el
medi més adient.

Solvència tècnica

1.- Requisit 1: Experiència en la realització de
treballs o serveis / subministraments de la
mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el
curs dels tres últims anys. Per determinar que
un treball o servei és de la mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix l’objecte del
contracte s’ha d’acudir al mateix codi CPV
previst en la clàusula 1 d’aquest Plec.
2.- Requisit 2: Relació indicant la maquinària,
material i equip tècnic de què es disposarà
per a l’execució dels serveis

Justificació

Degut al tipus de servei que s’està contractant,
creiem que és important que l’empresa
adjudicatària tingui experiència en la prestació
d’aquests serveis i que disposi dels mitjans
adequats per portar a terme els serveis de
publicitat, d’acord amb allò establert a l’art. 90
de la LCSP.
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9.2. Classificació empresarial
Obligatòria en contractes d’obres de VEC igual o superior a 500.000 €. Veure arts. 77 a 83 de la LCSP i 25
i següents del RD 1098/2001.
Grup

Subgrup

Categoria

T

1

1

Correspondència de la categoria d’acord amb el
RD 1098/2001

10. Criteris d’adjudicació
Han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, d’acord amb art. 145 de la LCSP.
L’elecció de fórmules ha de quedar justificada mitjançant informe adjunt.
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts, que es distribueixen d’acord amb els criteris
següents.
10.1. Criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica: Fins a XX punts
La puntuació màxima obtenible per a aquest criteri serà de 40 punts.
En el procediment obert simplificat, la puntuació no podrà superar el màxim de 25 punts, a excepció
dels contractes de serveis d’enginyeria i arquitectura en què la puntuació podrà assolir fins a un màxim
de 45 punts.
NO es poden fixar aquests criteris en els procediments simplificats abreujats, obres amb VEC entre
40.000 € i 79.999 € i contractes de serveis i subministrament amb VEC entre 15.000 € i 34.999 €, així com en
els contractes d’import inferior a aquests, però de durada superior a un any.

10.2. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica: Fins a XX punts
La puntuació mínima obtenible serà de 60 punts, de 75 punts o de 55 punts, en funció del que es fixi a
l’apartat 11.1
1.- Oferta econòmica : fins a 50 punts
Es valorarà la oferta pel preu del servei, que no podrà superar l’import de 246.015,50 €.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Màxim de punts x (oferta més econòmica / oferta considerada)
2.- Tiratge de la revista/diari (nombre d’exemplars impresos per cada edició): fins a 50 punts
2.1.- Tiratge inferior a 18.000 .............. 25 punts
2.2.- Tiratge superior a 18.000 ..............50 punts

Justificació dels criteris d’adjudicació escollits:
S’han escollit els següent criteris perquè es tracta de trobar un mitjà de comunicació que sigui el
màxim efectiu per a la comunicació municipal a la ciutat. Amb la major tirada possible i una
audiència assegurada perquè la informació arribi al màxim de la població.
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11. Assegurances
11.1. Responsabilitat civil
S’exigeix:

Sí

No

Suma assegurada: 50.000,00.-€

11.2. Assegurança a tot risc de la construcció
S’exigeix:

Sí

No

12. Forma de pagament
Mensual
Pagament únic
Altres (especificar):
13. Condicions especials d’execució
És obligatori fixar, com a mínim, una de les següents condicions, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.
Sobre la integració de clàusules socials en la contractació de l’Ajuntament, veure la Instrucció municipal de
20 d’octubre de 2015.
Condicions

Socials i/o d’ocupació

Descripció
L’empresa contractista, en els primers
deu dies posteriors a la data de
formalització del contracte, ha de
presentar un Pla d’igualtat entre
homes i dones que serà d’aplicació a
les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui
legalment obligada a l’elaboració
d’aquest pla, ha de presentar les
mesures aplicables en relació amb les
persones
treballadores
que
participaran en l’execució del
contracte, per assolir la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i
homes en l’àmbit laboral, eliminar
estereotips i fomentar una igualtat
efectiva i real entre dones i homes.
L’empresa
podrà
demanar
assessorament a l’Ajuntament per a
l’elaboració del pla o de les mesures.
L’incompliment d’aportació del pla o
de les mesures d’igualtat, suposarà la
imposició d’una sanció econòmica
d’un 1% del preu del contracte, que
s’incrementarà mensualment fins a
un màxim del 10% del preu.

Justificació

Hem escollit aquesta clàusula
perquè la tipologia d’empreses
de mitjans de difusió d’àmbit
local que hi ha actualment , són
petites empreses que no estan
obligades a tenir un pla
d’igualtat. D’aquesta manera és
fomenta la igualtat entre homes i
dones en aquesta tipologia
d’empreses.

Mediambientals
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D’innovació
Econòmiques
14. Justificació de la no inclusió de clàusules socials (en cas de no inclusió)

15. Revisió de preus
Veure l’art. 103 LCSP.
Escau
Sí
Fórmula aplicable:

No

16. Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’1 mes
17. Responsable municipal del contracte
Consignar el càrrec.
Cap de premsa i comunicació
18. Procediment de licitació
Senyalar el que escaigui:
Procediment obert
Procediment obert simplificat
Procediment simplificat abreujat
Procediment de licitació amb negociació (art. 167 de la LCSP)
Procediment negociat sense publicitat (art. 168.a).2n de la LCSP)
Procediment restringit
Justificació del procediment escollit:
Degut a l’import del valor estimat del contracte, que és superior a 100.000 €, aquest contracte s’ha de
tramitar mitjançant procediment obert, en no ésser d’aplicació el procediment obert simplificat de l’art
159.1 de la LCSP.
18.1. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Funcionaris de carrera o personal laboral fix. En el cas que es proposi personal interí, caldrà acreditar
que no hi ha funcionaris de carrera suficientment qualificats.
Nom

Càrrec

Joaquim Lloveras

Tècnic Superior de Premsa i Comunicació

Carles Merino

Tècnic Superior de Premsa i Comunicació

Justificació per al cas que es proposi personal no funcionari de carrera:
No es proposa personal funcionari de carrera perquè en el departament de premsa i
comunicació no n’hi ha cap
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18.2. Empreses convidades (únicament en els procediments de licitació amb negociació i
negociat sense publicitat)
Nom empresa

NIF

Adreça

Persona de
contacte

Telèfon i correu-e

Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:

19. Especial per a contractes d’obres
Data aprovació definitiva projecte tècnic
20. Especial per a concessió de serveis i contractes de serveis que comportin prestacions directes a
la ciutadania d’acord amb l’art. 312 de la LCSP:
Data d’aprovació del Règim Jurídic d’Establiment del Servei
21. Especial per a contractes de concessió de serveis
21.1. Retribució del concessionari:
Import del preu o compensació municipal, si escau:
Tarifes (Caldrà adjuntar el llistat de les que siguin vigents)

€

21.2. Import mínim del cànon concessional, si escau:
Anual:
Altre periodicitat:
22. Altres elements a tenir en compte en la contractació

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Cap de Premsa i Comunicació
Anna Toro Ortiz
12-12-2018 14:34

Signat digitalment per:
Cap de Premsa i Comunicació
Anna Toro Ortiz
12-12-2018 14:41

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
Signat digitalment per:
Gerent
Carme Oliver Riera
12-12-2018 17:14
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Annex 1
Preu del contracte en cas de divisió per lots
Lot 1

(introduir any i
concepte, si escau)

...

...

TOTAL

a. Preu base de licitació:

€

€

€

€

b. Import de l’IVA:

€

€

€

€

c. Total:

€

€

€

€

Lot 2

(introduir any i
concepte, si escau)

...

...

TOTAL

a. Preu base de licitació:

€

€

€

€

b. Import de l’IVA:

€

€

€

€

c. Total:

€

€

€

€
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Annex 2
Preu del contracte en cas de part variable amb preus unitaris
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que són de
caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en aquest cas hi
hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.
Preu base de licitació
Part fixa

Import anual

Import total ( X anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

€

€*

b. Import de l’IVA:

€

€

c. Total:

€

€

Part variable

Import anual

Import total ( X anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

€

€

b. Import de l’IVA:

€

€

c. Total:

€

€

Total
part fixa + part variable

Import anual

Import total ( X anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

€

€

b. Import de l’IVA:

€

€

c. Total:

€

€

Preus unitaris màxims
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció de les
necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte:
Descripció
Descripció/concepte...

Preus unitaris màxims (IVA no inclòs)
€

El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació corresponent a la part fixa* i pels preus unitaris
màxims establerts, d’acord amb el model de proposició de l’Annex 2 del PCAP.
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