Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

JU-2021-584

Unitat
promotora

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Procediment

Basat per Concreció de
condicions

Objecte

Contractació d'espais publicitaris per una campanya digital de difusió de la
mediació a Catalunya

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1r. El 18 d’octubre de 2018, el secretari general del Departament de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda resol adjudicar l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació que portin a terme
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus departaments i
organismes i entitats que en depenen, dividit en tres lots: lot 1 – multimèdia, lot 2
mitjà imprès i lot 3 – mitjà internet ( expedient PR-2018-054). Aquest Acord Marc té
un període de vigència fins el 19 de novembre de 2021.
2n. El 18 de setembre de 2021, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques
realitza un informe justificatiu referent a la necessitat de contractar el servei d’inserció
de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a la difusió de la
campanya de publicitat institucional en relació al foment de la mediació de Catalunya,
d’acord amb el que estableix al clàusula trenta-quatrena de l’acord marc de
referència (expedient PR-2018-054) i en el que demana oferta a varies empreses
adjudicatàries. Les ofertes es demanaran a les empreses contractistes del Lot 3
(internet) de l’Acord Marc: Digital Group Branch SL, Netthink Iberia SLU, Nothingad
Comunicació SL i Proximia Havas SL.
3r. El 27 de setembre de 2021, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques emet
un nou informe referent al procediment d’adjudicació realitzat pel servei d’inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a la difusió de la campanya
de publicitat institucional en relació al foment de la mediació de Catalunya, d’acord
amb el que estableix al clàusula trenta-quatrena de l’acord marc de referència
(expedient PR-2018-054). Les ofertes s’han demanat a les empreses contractistes
del Lot 3 (internet) de l’Acord Marc: Digital Group Branch SL, Netthink Iberia SLU,
Nothingad Comunicació SL i Proximia Havas SL. La relació de preus presentats és la
següent:
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Els preus oferts no superen el preu que es va establir pels articles valorats
econòmicament durant l’adjudicació de l’Acord Marc.
En aquest mateix informe de 27 de setembre de 2021, el director general de Dret i
d’Entitats Jurídiques proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa en la seva totalitat: Nothingad
Comunicació SL amb NIF B64673130 amb una oferta de 23.181,00 euros dels quals,
19.157,85 euros corresponen a l’import base i 4.023,15 euros al 21% d’IVA.
Fonaments de dret
S’han complert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
D’acord amb el que disposa l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic (LCSP).
Pels motius exposats i de conformitat amb l’establert a l’Acord Marc de serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que portin a
terme l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus
departaments i organismes i entitats que en depenen, dividit en tres lots: lot 1 –
multimèdia, lot 2 mitjà imprès i lot 3 – mitjà internet ( expedient PR-2018-054)
RESOLC:
1r. Adjudicar el contracte BAM amb concreció de condicions per la contractació
d'espais publicitaris per una campanya digital de difusió de la mediació a Catalunya
(núm. expedient 2021-584), a l’empresa Nothingad Comunicació SL amb NIF
B64673130 amb una oferta de 23.181,00 euros dels quals, 19.157,85 euros
corresponen a l’import base i 4.023,15 euros al 21% d’IVA d’acord amb la relació
indicada anteriorment i amb càrrec a la partida pressupostària
D/226000300/2140/0000.
2n. El termini d’execució d’aquest contracte serà el comprès des de la data de la
seva adjudicació i fins el 31 de desembre de 2021.
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3r. Designar com a responsable d’aquest contracte a la directora del Centre de
Mediació de Catalunya.
4t. Notificar la resolució a l’empresa adjudicatària Nothingad Comunicació SL i a les
no adjudicatàries, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de
contractació pública i de procediment administratiu.
5è. Que s’ha dipositat la quantia de 957,89 euros (corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació) per part de l’empresa proposada adjudicatària en concepte de garantia
definitiva.
6è. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant d’acord amb el que
disposa l’article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic (LCSP).
7è. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acte impugnat.
Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant
l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de la
notificació de l’acte impugnat, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)

Directora de serveis
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