EXP. 2022-001-SE

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
(EXP. 2022-001-SE)

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de planificació, negociació i
inserció de publicitat en els mitjans de comunicació de les campanyes de l’Ajuntament
d’Amposta. La finalitat és establir preus unitaris màxims i descomptes sobre tarifa mínims
dels diversos espais en els mitjans i suports detallats en el model d’oferta econòmica del
plec de clàusules administratives particulars, així com la fixació del càrrec d’agència màxim
aplicable durant el contracte.
Lots: No es considera oportuna la divisió en lots del contracte ja que, pel seu import
econòmic, no s’impossibilita que es puguin presentar PIMES. A més a més, per la tipologia
de servei a prestar no es considera procedent la divisió del contracte en lots ja
impossibilitaria la correcta execució del mateix des d’un punt de vista tècnic d’acord amb
allò establert a l’article 99.3 de la LCSP.
CODI CPV: 79341200-8 Serveis de gestió publicitària

2.

NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La necessitat a satisfer amb aquest contracte és disposar d’un servei de planificació,
negociació i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a du a
terme campanyes de comunicació per informar, sensibilitzar i dinamitzar a la ciutadania
sobre cultura, infraestructures, esdeveniments, neteja, etc. Així com altres campanyes
destinades a promocionar la ciutat per atraure visitants d’arreu de Catalunya i d’altres
indrets de l’estat espanyol.
Per tot això hi ha la necessitat de disposar d’un proveïdor que aporti l’assessorament en
termes de planificació de mitjans, la gestió de les insercions publicitàries i el seguiment de
les campanyes. Aquests són uns serveis mols específics que requereixen experiència, estar
al dia del mercat quan a audiències i preus i tenir les eines i les fonts de dades necessàries.

3.

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a l’art.
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Aquest contracte es regeix per:
−
Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
(PCAP i PPT).
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−

−

−
−

−
−

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD
817/2009).
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. També s'haurà d'observar la normativa
reguladora de les relacions laborals i salut i seguretat en el treball i prevenció de riscos
laborals, així com el sotmetiment exprés a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària
de l’obligació de complir-les.

4.

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

Atenent el valor estimat del contracte ascendeix a 71.100 € anuals, IVA exclòs, i la seva
durada inicial es d’un (1) any, amb opció a dues (2) pròrrogues anuals fins a una durada
total de tres (3) anys, comptant durada inicial més pròrrogues. Per la seva quantia, el
procediment de licitació que es proposa és l’obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP. El
contracte no està subjecte a regulació harmonitzada per no superar el llindar establert a
l’article 22 apartat 1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP).

5.

PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant integrat en la Plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya, al qual es podrà accedir mitjançant la pàgina web
següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/amposta
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Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.

6.

DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
a) Determinació del preu

S’ha fet una estimació del preu del contracte en base al preu de mercat en el moment de
fixar-se el pressupost base de licitació a l’empara de l’art. 102 de la LCSP.
b) Pressupost base de licitació
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació anual és de 86.031,00
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Anual
71.100,00

IVA (21%)
14.931,00

Total PBL (amb IVA)
86.031,00

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia
del pressupost l’oferta serà exclosa.
Aquest contracte s'executarà en funció de les necessitats reals de campanyes o accions de
comunicació. De manera que l’Ajuntament d’Amposta no resta obligat a exhaurir la
despesa màxima estimada. Per tant, l’empresa adjudicatària no tindrà dret a percebre cap
tipus d’indemnització pel fet de no esgotar la seva despesa màxima estimada.
c)

Valor estimat del contracte

D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte ascendeix a 213.300,00 €
(IVA exclòs). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït a l’empresa
contractista, incloent possibles pròrrogues i modificacions –no se’n preveuen-, entre
d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, amb el següent detall:
1er any

Pròrroga 1

Pròrroga 2

Total (sense IVA)

71.100,00

71.100,00

71.100,00

213.300,00

d) Finançament
Per finançar la despesa del contracte corresponent a l’any 2022 anirà a càrrec de la partida
pressupostària següent: “08/4911/22602 Promoció Publici.activit.cult.esport,comerc,recre
a”.

3

EXP. 2022-001-SE

7.

TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

La durada inicial del contracte serà d’un (1) any. Aquest termini començarà a comptar des
de la data de la seva formalització o d’aquella data que es faci constar expressament en el
document contractual.
Es preveu l’opció de dues (2) pròrrogues anuals fins a una durada total del contracte de
tres (3) anys, comptant durada inicial més prorrogues.

8.

CONDICIONS DELS LICITADORS

8.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
−
−

−
−
−

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;
Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula novena
d’aquest plec;
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.

8.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
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presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte,
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de
valor estimat igual o superior a 215.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat
al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
8.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments
d’una quantia significativa.
8.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
8.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “Perfil del licitador”.
8.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

9.

SOLVÈNCIA

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvència
econòmica financera i tècnica professional mitjançant:
a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):
I.

Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a
l’objecte del contracte, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats
5

EXP. 2022-001-SE

empresarials per un import igual o superior a 200.000 €.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i
en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual
de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica (art. 90 LCSP). Pels dos mitjans següents:
I.

Relació dels principals serveis o treballs, del mateix tipus o naturalesa al que
correspon a l’objecte del contracte, realitzats durant els últims tres anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és
una entitat del sector públic o, en altre cas, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
Els licitadors hauran d’acreditar haver realitzat durant l’últim any, un mínim de 3
campanyes publicitàries multimèdia (incloent-hi els mitjans digitals), cadascuna per un
import superior a 20.000 €.
Havent de detallar-ne l’import, les dates i el destinatari, d’acord amb el que es preveu
en el paràgraf anterior.

II.

Declaració indicant que l’equip tècnic del qual disposarà l’empresa per a l’execució del
contracte, serà un equip amb titulació superior o experiència acreditada en agències
de mitjans format per:
- Un director o cap de planificació amb un mínim de tres anys d’experiència estant
a càrrec d’un equip de planificadors.
- Un planificador de mitjans sènior amb un mínim de sis anys d’experiència en la
planificació multimèdia tant en els mitjans offline com en els mitjans online
(incloent-hi les diferents disciplines d’aquests: social media, cercadors,
programàtica, etc.).
No és imprescindible que el mateix professional tingui experiència en totes les àrees,
però sí que s’haurà de disposar de professionals per a cobrir-les totes en cas de
necessitat.
Aquest equip (director o cap, i planificador sènior) serà l’interlocutor directe amb la
Unitat de Màrqueting i Comunicació de l’Ajuntament d’Amposta i qui coordinarà altres
eventuals professionals de l’empresa adjudicatària.
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant una declaració responsable (Annex 2 Sobre A) i el currículum vitae dels professionals designats (a aportar amb la
corresponent documentació quan es realitzi el requeriment previ a l’adjudicació, al
licitador proposat com a adjudicatari), detallant les titulacions acadèmiques, el càrrec
que desenvolupa actualment, els anys d’experiència, la/es empresa/es on ha treballat
i els clients més rellevants pels que ha treballat o treballa.

9.1 Classificació empresarial orientativa per acreditar les solvències:
Grup T, Subgrup 1, Serveis de publicitat Categoria 3, C (RD 1098/2001),
6
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9.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans que
consten a l’apartat b) de la Solvència Tècnica o Professional.
S’atorga a aquest compromís el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en
l’article 211 de la LCSP.

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a)
b)
c)
d)

Les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial;
Solvència econòmica i financera i tècnica o professional;
Classificació i altres circumstàncies inscrites; i finalment,
La concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació
de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.

11. GARANTIA
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article
145 de la LCSP, haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una garantia
definitiva. La seva quantia serà igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador,
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La constitució d'aquesta garantia haurà de ser
acreditada en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació.
El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o
mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. Així mateix podrà constituir-se mitjançant retenció del preu de
la primera o successives facturacions.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP
acreditarà la seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De
no complir-se adequadament s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint
a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat.
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La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que no tingui lloc
l'esmentada reposició o ampliació serà causa de resolució del contracte.

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS
a) Presentació de documentació
Poden presentar oferta les persones físiques o jurídiques, degudament representades, que
compleixin les condicions de capacitat de les empreses així com la disposició de les
habilitacions empresarials o professionals legalment requerides. No caldrà acreditar les
condicions de capacitat i/o representació que s'hagin verificat mitjançant la inscripció en el
RELI/ROLECE.
b) Presentació en forma electrònica
13.1 Les empreses licitadores han de presentar única i exclusivament, les seves ofertes en
forma electrònica i signades amb certificat digital utilitzant aquest efecte l'eina Sobre digital
2.0. mitjançant l'accés establert en l'anunci de la licitació publicitat el perfil del contractant
de l'Ajuntament d’Amposta integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
idCap=29314074&cap=Ajuntament%20d%27Amposta
La presentació s'efectuarà en el termini màxim que es farà constar en l'anunci de la
licitació que en cap cas serà inferior a 15 dies naturals des de la publicació d'aquest en el
perfil de contractant.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin
en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no
està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual seguritzat que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció,
per part de les empreses licitadores, de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
9
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Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través
de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació podrà ampliar el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini
de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.
Les empreses licitadores poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml? set-locale=ca_ES
13.2
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractarse de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol•licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i
dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
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través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
13.3
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar
en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats
(part 1 de 2, part 2 de 2).
13.4
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml? set-locale=ca_ES
13.5
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través del perfil de contractant de l’Ajuntament d’Amposta. Aquestes
preguntes i respostes seran públiques i accessibles en el perfil de contractant.
13.6
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació
per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
13.7
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de cap de
les propostes que hagi subscrit.
13.8

Contingut de les proposicions:

Presentació electrònica:
A través de la plataforma electrònica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat
o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
componen.
S’han de presentar 2 sobres (arxius digitals):
SOBRE A - Documentació Administrativa i Documentació dels criteris que depenen
11
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d'un judici de valor. Inclourà:
a) Declaració responsable d’acord amb el model Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC), adjuntat com a document ANNEX 1 signada pel representant
legal.
b) Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 2, signada pel
representat legal.
c) (Opcionalment només en el cas de concórrer una UTE) En aquest cas s'haurà de
presentar també una única declaració ºresponsable subscrita per totes les entitats
que constitueixin la UTE. Així mateix, haurà d'aportar-se el compromís de constituir
la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de
conformitat amb l'exigit a l'apartat 3 de l'article 69 LCSP, amb una durada que serà
coincident, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. En l'escrit de
compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin; la
participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El
citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les
empreses que componen la unió.
d) Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
Brífing campanya per comunicar la Festa del Mercat a la Plaça ANNEX 3.
e) Documentació relacionada amb el compromís d’adscripció de mitjans personals
ANNEX 4.
SOBRE B - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica. Inclourà:
a) Oferta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5. L’oferta
econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la. Per omplir el model d’oferta econòmica es penja en el
perfil del contractant, juntament amb els plecs, un arxiu Excel. Aquest arxiu Excel
s’haurà d’incloure, en aquest mateix format i sense protecció, havent omplert les
caselles habilitades. A banda, cal incloure aquesta mateixa oferta en PDF i signada.
L’oferta haurà de ser idèntica en els dos formats.
b) En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única oferta subscrita per totes les
entitats que constitueixin la UTE.
Els models que, en el seu cas, s’elaborin i s’annexin al present plec s’inclouen com a
plantilles en el moment de configurar els sobres a través de l’eina de Sobre Digital, per tal
que les empreses licitadores els trobin en l’espai de preparació de les seves ofertes en
accedir-hi.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.
D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
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suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
componen.

14.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I SISTEMA DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’estarà als criteris d’adjudicació i sistema de valoració que es determinen amb
la respectiva puntuació i ponderació que, en cada cas, s’indica.
Criteris

Resum de punts

Punts

%

Judici de valors

Exercici de
planificació de
mitjans

300

30,00 %

Automàtics

Mitjans digitals

237

23,70 %

Mitjà imprès

218

21,80 %

Ràdio

115

11,50 %

Televisió

75

7,50 %

Mitjà Exterior

55

5,50 %

1.000

100,00 %

TOTAL

A) Criteris que depenen de judici de valor (fins a 300 punts, el 30% del total de la
puntuació)
Per valorar l’expertesa tècnica de les empreses licitadores es demanarà un exercici de
planificació de mitjans basat en la campanya de la Festa del Mercat a la Plaça.
Amb aquesta finalitat s’inclou un brífing en l’ANNEX 3 del Plec de clàusules administratives
particulars, on es detallen els objectius de la campanya, el target group i la informació
necessària per fer l’exercici de planificació de mitjans.
No serà avaluada l’oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació
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mínima de 100 punts en la proposta tècnica.
Per tal d’avaluar les propostes tècniques és necessari que el document en PDF estigui
indexat.

Criteris subjectes a judici de valor

Punts

%

Capacitat estratègica per traçar una
estratègia coherent i clara, que treballi pels
objectius i d’acord amb els anàlisis prèvies

100

33%

Capacitat tàctica per proposar una
planificació adient, en línia amb l'estratègia
plantejada i que te en compte les
necessitats de comunicació locals i no
locals, segons especificacions del brífing.

125

42%

Capacitat
analítica
per
extreure
informació de les fonts i eines disponibles
utilitzant-la en la recomanació i en les
dades d'abastament estimades, fent
comprensibles les decisions tàctiques i
l'abast de la campanya.

75

25%

TOTAL

300

100%

B) Criteris automàtics (fins a 700 punts, el 70% del total de la puntuació)
Es demanarà a les empreses licitadores que omplin un model d’oferta econòmica que es
troba a l’ANNEX 5 del Plec de clàusules administratives particulars, amb preus unitaris
màxims i descomptes sobre tarifa mínims. En aquest model d’oferta econòmica es detallen
una sèrie de mitjans, suports i formats, però no pot incloure tota l’oferta del mercat sinó
només uns quants. El fet que un mitjà o suport hi aparegui no implica la seva utilització
durant el contracte. Per a tots aquells suports que no poden estar detallats s’habiliten uns
espais d’oferta econòmica per a grups de suports. A causa de la constant evolució del
mercat dels mitjans, si algun dels mitjans, suports o formats detallats en el model d’oferta
econòmica no existeix o no es comercialitza, les empreses poden comunicar-ho mitjançant
correu electrònic a l’adreça secretaria@amposta.cat i es comunicarà en el perfil del
contractant a fi que aquesta casella no es tingui en compte a l’hora de valorar.
Les caselles habilitades per omplir que restin buides seran motiu d’exclusió de la licitació.
Les caselles habilitades per ofertes de descompte mínim que continguin un zero (0%) o un
valor negatiu, no generaran cap punt. Les caselles amb format diferent del demanat al
model (percentatge en comptes de preu o viceversa) no generaran cap punt. La xifra
continguda a la casella podrà tenir un màxim de dos decimals i no podrà contenir
fórmules. No es podrà afegir ni treure línies del model d’oferta econòmica.
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L’oferta de cada casella ha de ser la xifra final abans d’IVA. És a dir, que totes les
ofertes de les caselles, sigui quina sigui la seva modalitat, han d’incloure tots els
descomptes i tots els càrrecs (inclòs el càrrec d’agència) en una sola xifra final. A banda és
necessari detallar el % de càrrec d’agència per a cada mitjà, encara que ja estigui aplicat a
les xifres de cadascuna de les caselles.
Distribució dels punts segons les necessitats previstes:

Criteris de valoració objectius

Punts

%

Mitjans digitals

237

33,9%

Mitjà imprès

218

31,1%

Ràdio

115

16,4%

Televisió

75

10,7%

Mitjà exterior

55

7,9%

TOTAL

700

100%

Informació per omplir correctament les caselles amb les ofertes Hi ha dos tipus de caselles:
CASELLES DE PREU MÀXIM: preu màxim que s’aplicarà durant el contracte, sens perjudici
de poder millorar-lo. Durant la durada del contracte, en cap cas l’empresa adjudicatària
podrà presentar propostes amb preus superiors als oferts en aquest procediment.
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació d'aplicar qualsevol descompte estacional o
baixada de tarifa publicada vigent, sigui o no puntual, que puguin oferir els mitjans/suports
i que impliqui una condició més avantatjosa. Depenent del mitjà i suport al qual fan
referència i, tal com s’especifica en el model d’oferta econòmica, els preus demanats poden
ser:
-

Cost per mil impressions (CPM) en €. Preu màxim per cada mil impactes amb
visibilitat segons estàndards de la IAB (Interactive Advertising Bureau). Inclou tots
els descomptes i càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec d’agència. Es demana en
l’apartat de mitjans digitals. Cal llegir les especificacions en el model d’oferta
econòmica.

-

Cost per clic (CPC) en €. Preu màxim per cada clic. Un clic compta quan l’internauta
clica a l’anunci. Inclou tots els descomptes i càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec
d’agència. Es demana en l’apartat de mitjans digitals. Cal llegir les especificacions
en el model d’oferta econòmica.

-

Cost per visionat (CPV) en €. Preu màxim per cada visionat. Un visionat compta a
partir d’un nombre determinat de segons vistos, depenent de com es comercialitzi
cadascun dels suports que deixen contractar CPV. Inclou tots els descomptes i
càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec d’agència. Es demana en l’apartat de mitjans
digitals. Cal llegir les especificacions en el model d’oferta econòmica.

-

Cost per Gross Rating Point (C/GRP): Preu màxim per cada rating del target group
15
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individus, per una campanya de 20" amb el 45% dels GRP's emesos entre les 20:30 i
les 23:30 h. i el 55% (de les 8:00 a les 20:30 h.) i el 10% dels GRP's en posicions
preferents (1a, 2a,última o penúltima). El cost de 20" s'ha de poder convertir a
qualsevol altre format segons ponderacions de la política comercial vigent.
CASELLES DE DESCOMPTE MÍNIM: descompte mínim que s’aplicarà sobre les tarifes vigents
durant la vigència del contracte, sens perjudici de poder millorar el descompte ofert.
L’empresa adjudicatària no podrà presentar en cap cas propostes amb descomptes
inferiors als oferts en aquest procediment mentre duri el contracte. L’empresa
adjudicatària tindrà l’obligació d'aplicar qualsevol descompte estacional o baixada de tarifa
publicada vigent, sigui o no puntual, que puguin oferir els mitjans de comunicació i que
impliqui una condició més avantatjosa.
El que es demana a les caselles és un descompte net abans d'IVA, resultant després
d’aplicar tots els descomptes i càrrecs, inclòs el càrrec d’agència. Cal llegir les
especificacions en el model d’oferta econòmica.
El descompte serà extensible a tots els formats, edicions, ubicacions, horaris o dies
d’emissió, llevat que estigui especificat en el model d’oferta econòmica. En el cas dels
mitjans digitals, serà extensible a les xarxes socials i apps pròpies dels suports, des de
qualsevol dispositiu. El descompte demanat pels mitjans propis de les OTA's inclou les
webs, les xarxes socials, les aplicacions i les newsletters. En el cas de ràdio cal tenir en
compte que la contractació podria ser cadena o desconnexió. En cas del mitjà exterior,
quan no s'especifica, el suport pot ser de qualsevol lloc de l'estat.
Fórmules per a la puntuació
La consecució de punts de cadascuna de les caselles és individual. Les caselles són
independents i la puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a
cadascuna de les caselles del model d’oferta econòmica. S’aplica una fórmula a cada casella
per tal que l’empresa que faci l’oferta més avantatjosa en aquella casella rebi la totalitat de
punts possibles i la resta d’empreses rebin els punts proporcionals.
Fórmules depenent de la modalitat de l’oferta:
Oferta de preu màxim:

Oferta de descompte mínim:

Resum de punts:
A) Mitjà digitals
16
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CPM màxim

Mitjans
digitals
(237
punts)

Suports

ebredigital.cat
diaridetarragona.
com
setmanarilebre.c
at
laciutat.cat
Camp de canal21ebre.com,
Tarragona marfanta.com i
i Terres de uncopdull.com
l'Ebre
aguaita.cat
apropebre.cat
Altres suports del
Camp de
Tarragona o de
les Terres de
l'Ebre
suports digitals
de CCMA
timeout.com
suports digitals
Catalunya del grup Sàpiens
/ Espanya surtdecasa.cat

Descomp
te mínim
per
Pre-roll /
Robadob
Robaplan
Megaban
Inread qualsevo
le
300
es
ner
728 (robavíd l format
x 500
no
300 x 250
x 90
eo en
300 x
especific
300 x 300
980 x 90
cas de
600
at (%)
o similar
o similar
no
o similar
existir)
2,5 punts 2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts 2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts
2,5 punts

2,0 punts 2,5 punts
1,5 punts 2,0 punts

1,5 punts

2,0 punts

2,5 punts 2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts 2,5 punts

2,5 punts

2,5 punts

2,0 punts 2,5 punts

2,0 punts

2,0 punts
10,0
punts

1,5 punts 1,5 punts

1,0 punts 1,5 punts 1,5 punts

1,5 punts 1,5 punts

1,0 punts 1,0 punts 1,5 punts

1,5 punts 2,5 punts

1,5 punts

2,5 punts 2,5 punts

2 punts

3 punts

2 punts

3,5 punts

femturisme.cat
Altres suports de
Catalunya /
Espanya

2,0 punts

10,0
punts

Altres webs de fora de l'estat

5,0 punts

CPM
màxim
Facebook i Instagram Ads
Xarxes
socials,
Twitter Ads
plataform Youtube ads

CPV
màxim

CPC
màxim

5,0 punts

4,0 punts 4,0 punts

5,0 punts

5,0 punts

5,0 punts

5,0 punts
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es, RTB

Altres xarxes socials

5,0 punts

Plataformes de compra
programàtica (formats
estàndard iab)
Plataformes de compra
programàtica (resta de
formats iab)
Plataformes de compra
programàtica (vídeo,
robavídeo i/o
robadoblevídeo)

10,0
punts
5,0 punts

5,0 punts

Google ads (xarxa display)

5,0 punts

5,0 punts

5,0 punts
10,0
punts

Cercadors (enllaç patrocinat)
Spotify (qualsevol format)

5,0 punts

Mitjans propis de les
agències de viatge on-line
(OTAs)

5,0 punts

Costos tecnològics Rich media (sense vídeo) fins a 300kb (CPM)
Costos tecnològics Rich media (amb vídeo) més de 300kb (CPM)
TOTAL PUNTS POSSIBLES

10,0
punts
10,0
punts
237,0
PUNTS

B) Mitjà imprès

Mitjà imprès 218 punts

Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre

Suports

Descompte
mínim (%)

L'Ebre

14,0 punts

Diari de Tarragona

14,0 punts

Més Ebre

14,0 punts

L'Estel

13,0 punts

La Ciutat de Tortosa

13,0 punts

Cop d'ull

10,0 punts

Més Tarragona

9,0 punts

Més Tarragona, Reus, Costa Daurada

9,0 punts

Altres mitjans impresos del Camp de

17,0 punts
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Tarragona i les Terres de l'Ebre

Catalunya / Espanya

El Punt Avui i suports del Grup Hermes

8,0 punts

Ara i suports del Grup Ara

8,0 punts

La Vanguardia i suports del Grup Godó

8,0 punts

El Periódico i suports del Grup Z

8,0 punts

Grup Sàpies

8,0 punts

Revista Turisme Catalunya

7,0 punts

El Temps

7,0 punts

Time Out

7,0 punts

Altres mitjans impresos de la resta de
Catalunya
Altres mitjans impresos de la resta de
l'estat
Internacional

Mitjans impresos de fora de l'estat

Descompte mínim (%) ofert per esqueles, edictes i anuncis oficials
a la premsa diària
TOTAL PUNTS POSSIBLES

17,0 punts
10,0 punts
12,0 punts
5 punts
218 PUNTS

C) Mitjà ràdio

Mitjà ràdio
115 punts

Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre

Suports

Imagina Ràdio

12,0 punts

Ràdio Ebre-Cadena SER / 40
Principals / Cadena Dial

12,0 punts

Ràdio Ulldecona
Resta d'emissores locals

Catalunya / Espanya

Descompte
mínim (%)

9,0 punts
12,0 punts

RAC1 i RAC 105

7,0 punts

Catalunya Ràdio

7,0 punts

Resta d'emissores de la CCMA

3,0 punts

SER

8,0 punts

Los40

5,0 punts

Emissores del grup Flaix

8,0 punts

Ràdio Estel

5,0 punts

Ràdio Tele-taxi

5,0 punts
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Digital Hits

7,0 punts

Resta d'emissores de Catalunya /
Espanya

10,0 punts

Cadenes internacionals

5,0 punts

TOTAL PUNTS POSSIBLES

115 PUNTS

D) Mitjà televisió

Mitjà televisió
75 punts

Locals

Suports

C/GRP
mà

Canal Terres de l'Ebre

13,0 punts

Canal 21

13,0 punts

Televisió d'Ulldecona

10,0 punts
9,0 punts

Resta de cadenes locals de Catalunya

Catalunya / resta

Descompte
mínim (%)

C/GRP màxim 20" TV3 primer trimestre

3,0 punts

C/GRP màxim 20" TV3 segon trimestre

3,0 punts

C/GRP màxim 20" TV3 tercer trimestre

3,0 punts

C/GRP màxim 20" TV3 quart trimestre

3,0 punts

Resta de cadenes de la CCMA
Resta de cadenes de Catalunya / Espanya
Cadenes internacionals

TOTAL PUNTS POSSIBLES

3,0 punts
10,0 punts
5,0 punts
75,0 punts
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E) Mitjà exterior

Mitjà exterior
55 punts

Suports

Descompt
e mínim
(%)

Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior

5,0 punts

Oppis i mobiliari urbà al metro

5,0 punts

Publicitat al Tram i les seves parades

5,0 punts

Publicitat en els autobusos urbans

5,0 punts

Camp de

Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior

5,0 punts

Tarragona i Terres de l'Ebre

Publicitat en els autobusos urbans

5,0 punts

Publicitat en els autobusos interurbans

5,0 punts

Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior

5,0 punts

Publicitat en els autobusos urbans

5,0 punts

Publicitat en els autobusos interurbans

5,0 punts

Barcelona Àrea
Metropolitana

Nord de Castelló
Altres suports

5,0 punts

TOTAL PUNTS POSSIBLES

15.

55 PUNTS

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e- NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils
que les empreses hagin facilitat. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es,
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
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de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

16.

MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES

La mesa de contractació estarà integrada pels següents membres, i la seva composició es
publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva comunicació:
-

President: Ramon Bel i Serrat, Regidor de Governació. Substituta: Inés Martí i
Herrero, Regidora de Cultura.
Vocal: Verònica Arasa i Gallego Secretària. Substitut: Francesc Lluis Costes, TAE de
Secretaria.
Vocal: Maria del Mar Medall González, Interventora. Substitut: Pablo Avilés Pérez,
TAE d’Intervenció.
Vocal: Maite Subirats i Argentó, Tècnica de Cultura. Substituta: Montse Vilanova i
Ros, Tècnica de Festes.
Secretària: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a Secretaria. Substituta:
Paula Calduch i Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria.

Totes les actes i informes de la mesa de contractació es publicaran en el perfil de
contractant d'acord amb l'art. 63 de la LCSP.
L'actuació de la mesa de contractació s'adaptarà en funció dels sobres que el licitador hagi
de presentar en formular la seva oferta. Havent-hi dos sobres ja que s'han establert criteris
d'adjudicació avaluables mitjançant la formulació d'un judici de valor conjuntament amb
criteris quantificables de forma automàtica tindrà lloc primerament, l’acte d’obertura del
sobre A, contenint la documentació general presentada per cadascuna de les empreses
licitadores.
La valoració de les proposicions en relació amb els criteris d'adjudicació la quantificació de
la qual depengui d'un judici de valor s'efectuarà pels serveis tècnics de l’àrea de
Comunicació, havent de ser subscrites pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració.
En tot cas, la valoració a la qual es refereix l'apartat anterior haurà d'estar efectuada amb
anterioritat a l'acte públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte públic es
procedirà a la lectura del resultat d'aquella.
La Mesa podrà sol•licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol•licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració
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Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol•licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol•licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentarse després de declarades admeses les ofertes.
Les sol•licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 15 d’aquest plec.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura dels
sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 41.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta
d'adjudicació corresponent.

17.

RESOLUCIÓ D’EMPAT DE LES PROPOSICIONS

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadores,
s’atendrà a l’establert en l’article 147 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i altra
normativa que pugui se d’aplicació.

18.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius següents:
L’òrgan de contractació pot estimar que les ofertes presentades són anormals quan hi
concorrin les circumstàncies indicades tot seguit respecte l’oferta econòmica i a més, hagin
obtingut el 50% dels punts en els criteris basats en judici de valors.
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Es considerarà una oferta econòmica amb valors anormals d’una empresa per a un mitjà
(mitjà imprès, mitjans digitals, televisió, ràdio o mitjà exterior) quan la seva proposta
econòmica quedi un 60% o més per sota de la mitjana aritmètica de totes les ofertes.
L’oferta d’una empresa per a un mitjà serà la suma de totes les ofertes dels suports que
integren aquest mitjà. Quan les ofertes siguin de descomptes serà el resultat d’aplicar
aquests a 100, excepte en els mitjans digitals que serà el resultat de restar els descomptes
d’1.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es
licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula 15 d’aquest plec
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol•licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa
licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol•licitada dins
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment
dels convenis col•lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la
LCSP.
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19.

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d'adjudicació
assenyalats en aquest plec.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
La mesa de contractació verificarà en els registres de licitadors que correspongui (RELI o
ROLECE) les dades i documents relatius a la capacitat i solvència del licitador que hagi estat
proposat com adjudicatari.
Si, excepcionalment, no es poguessin demanar els esmentats documents o resultés
impossible la referida consulta, se sol•licitarà a l'interessat la seva aportació en el termini
màxim de 10 dies hàbils comptats des de la tramesa de la comunicació, així com de
qualsevol altre document mitjançant el qual resulti acreditada la capacitat d'obrar,
apoderament, documentació acreditativa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, solvència econòmica, financera i tècnica o
professional que no constés degudament acreditada en els referits registres públics, i a
més, l’aportació del currículum vitae dels professionals designats per a l’execució del contracte, detallant les titulacions acadèmiques, el càrrec que desenvolupa actualment, els
anys d’experiència, la/es empresa/es on ha treballat i els clients més rellevants pels que ha
treballat o treballa.
Així mateix, es requerirà al licitador la constitució en el mateix termini de la garantia
definitiva previs- ta en la clàusula 11ª d'aquest plec, per valor del 5% de l'import
d'adjudicació, IVA exclòs.
Igualment haurà d'acreditar, en el seu cas, el licitador proposat per a l'adjudicació el
compromís a que es refereix l'article 75.2 LCSP relatiu a la integració de la solvència amb
mitjans externs i la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb
l'article 76.2 LCSP.
El requeriment que s’efectuï al licitador als efectes indicats té la consideració d’acte de
tràmit i d’impuls de l’expedient.
Si el licitador proposat com adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini
assenyalat, no aporta qualsevol altra de la documentació que, no resultant acreditada en
els registres corresponents, li hagi estat requerida o si de l'examen de la documentació
aportada o que consti acreditada en els registres de licitadors corresponents es constata
que no compleix els requisits establerts en aquest plec o en la normativa de contractació
pública aplicable s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta
impossibilitant l'adjudicació del contracte al seu favor, efectuant-se en aquest cas proposta
d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació segons l'ordre en que hagin restat
classificades les ofertes, prèvia acreditació de la documentació corresponent i prèvia
constitució de la garantia definitiva dintre tot el qual del termini establert a l'efecte.
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Tot el qual sense perjudici de poder exigir al licitador incomplidor l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, podent donar lloc a
també a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article
71.2.a de la LCSP.

20.

DESPESES I IMPOSTOS

Són a càrrec del contractista totes les despeses i tributs (taxes i impostos) que s’originin a
conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte.

21.
DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

22.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 19, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com
a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La
declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil
de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula quinzena d’aquest
plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de
15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
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proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir- hi.

23.

FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu que s'haurà d'ajustar amb
exactitud a les condicions de licitació, constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic.
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules
que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol•licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què
es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
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El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP
i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció
del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
Quan el
caràcter
tindrà la
de 5 de
digitals.

contracte impliqui l'accés del contractista a fitxers que continguin dades de
personal del tractament del qual aquest no sigui responsable, el contractista
consideració d'encarregat del tractament, als efectes establerts en la Llei 3/2018
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets

En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals consten dades de caràcter
personal del tractament del qual aquest no sigui responsable, serà necessari que en el
contracte, o en un document independent, s'incloguin les clàusules precises a fi de regular
aquest accés, en els termes i amb el contingut previstos en la Llei 3/2018 de 5 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, sense
perjudici del compliment dels altres requisits establerts en la Disposició Addicional 25ª de
la LCSP.

24.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són:
-

Les comunicacions i l’intercanvi de documentació que es realitzin entre l’empresa
adjudicatària i l’Ajuntament seran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

-

Es condició especial d'execució que el contractista garanteixi que durant l'execució
d'aquest el contractista adopti mesures específiques en matèria d'igualtat per al
personal adscrit a l'execució del contracte. Aquestes mesures hauran d'incidir en la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col•lectius més
desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la
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prestació objecte del contracte. Així mateix, durant l'execució del contracte el
contractista haurà d'aplicar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal adscrit a l'execució del contracte.
-

Els licitadors i els contractistes assumeixen així mateix les següents obligacions
ètiques que també tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col•laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol•licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.

A més, en els contractes l’execució dels quals requereixi el tractament per part de
l’empresa contractista de dades personals per compte del responsable del tractament,
també s’haurà de fer constar com a condició especial d’execució del contracte i com a
obligació essencial als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP):
a) La finalitat per a la qual se cedeixen les dades.
b) L’obligació del futur contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici
del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202.
c) L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització
del contracte una declaració, en què posi de manifest on estaran ubicats els
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.
d) L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra
c) anterior.
e) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització.
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Tenen també el caràcter de condicions especials d’execució del contracte les obligacions
que figuren en la clàusula 35 d’aquest plec

25.

PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els
límits establerts en la Llei.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. L’exercici de les
prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP

26.

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació designa al Cap de la unitat de premsa, com a persona responsable
del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del
contracte, les funcions especifiques que, segons les característiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny,
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també
als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

27.

EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el
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responsable del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de
la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en
relació amb el compliment de la prestació contractada.

28.

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

29.

PENALITATS
a) Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros de contracte, iva exclòs, tal com preveu l'article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial
de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament,
31

EXP. 2022-001-SE

per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
b) Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execució establerta en la clàusula 24 d'aquest plec de clàusules
particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta
convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la
penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats
coercitives de 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de
la infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 39 en
matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5 i el 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i
reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit
entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte
sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

30.

IMPOSICIÓ DE PENALITZACIONS

Per a la imposició de penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se
seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un
termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes
al•legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable
municipal del servei i informe jurídic, per la Sra. Alcaldessa o Regidor/a en qui delegui,
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà
al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici
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de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte
que beneficiar- la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la
terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui
pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de
dret públic.

31.

INDEMNITZACIONS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
l'Ajuntament o a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució
del contracte.
Amb independència de la sanció corresponent, l'empresa adjudicatària indemnitzarà a
l’Ajuntament per la manca total, deficient o incompleta prestació del servei per part
d'aquell i sempre que els esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir
aquesta el treball de l’adjudicatari per mitjans propis o aliens.

32.

PAGAMENT

L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau,
del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP .
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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33.

REVISIÓ DE PREUS

Els preus dels contractes només podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada
en els termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.

34.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

35.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Són obligacions del contractista, sense perjudici de qualsevol altra que li pugui resultar
exigible, les següents:
I.

II.

III.

IV.

Dur a terme el servei en els termes que preveuen els plecs de clàusules
administratives i les presents prescripcions tècniques, d’acord així mateix amb la
memòria tècnica presentada i amb els mitjans personals i materials compromesos,
vetllant en tot moment pel correcte desenvolupament d'aquest, sense perjudici de
les potestats de policia i control que corresponen a l'Ajuntament d’Amposta,
obligant-se a informar l’Ajuntament de qualsevol incidència durant la prestació del
servei que pugui lesionar, perjudicar o fer minvar el normal funcionament d'aquest
o vulnerar la legislació aplicable i a permetre en tot moment la supervisió de
l’execució del servei pel responsable del contracte o qualsevol altra persona
designada per l’Ajuntament.
L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col•lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col•lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats
previstes en aquest plec.
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

de conformitat amb el conveni col•lectiu sectorial aplicable.
L'empresa contractista resta obligada a garantir que els professionals que presten
el servei disposin de la titulació, formació i de les condicions adients al servei que
han de prestar segons la legislació vigent.
L'empresa contractista s’obliga a complir rigorosament les normes de la legislació
laboral, fiscal, sanitària i de prevenció de riscos laborals i demés disposicions legals
i reglamentàries que siguin d’aplicació.
En aquest sentit, haurà de disposar, en compliment de l’article 16 de la Llei 31/95,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, del Pla de Seguretat i Salut i un
Pla organitzatiu i de funcionament dels serveis i donar compliment a l’article 24 de
la Llei i al Reial Decret 171/2004.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones i evitar
així mateix qualsevol discriminació d’acord amb els drets, principis i valors
constitucionals.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar,
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes
assenyalin.
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap
mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que li sigui requerida,
d’acord amb el que preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. En cas que el contracte tingui per objecte un
servei públic, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, l’empresa contractista té l’obligació d’informar a
l’administració contractant de les activitats directament relacionades amb la gestió
del servei públic que presti, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades per
compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum
general de l’empresa
L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que
adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst a l’article 13.5 de la Llei
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudicament civil.
L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en
l’annex d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l ‘empresa
contractista que adscriurà a l’execució del contracte.
L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions
laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte,
d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius que es
facilita en el correspon annex d’aquest plec.
Així mateix, l’empresa que resulti adjudicatària restarà obligada a proporcionar a
l’òrgan de contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les
persones treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a
part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de
subrogació indicant el conveni col•lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de
contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de
cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als
quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la
imposició de les penalitats establertes en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat un incompliment molt greu.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les
cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest
contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa
contractista
En cas de tractar-se de contractes de serveis que tinguin per objecte desenvolupar i
posar a disposició productes protegits per un dret de propietat intel•lectual o
industrial, cal tenir en compte que, d’acord amb l’article 308 de la LCSP, aquests
porten aparellada la cessió dels drets esmentats a l’Administració contractant,
llevat que es prevegi altrament en el plec. A més, aquest precepte també disposa
que encara que el plec n’exclogui la cessió, l’òrgan de contractació pot sempre
autoritzar l’ús del producte corresponent als ens, organismes i entitats pertanyents
al sector públic.
Clàusula ètica: Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents
que tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte:
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
 Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
etc.).
 Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 Col•laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol•licitada per a aquestes
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finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.

36.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
a) Modificacions previstes en el PCAP
No es contemplen supòsits específics de modificació del contracte en aquest plec al marge
dels supòsits legals de modificacions no previstes en el PCAP.
b) Modificacions NO previstes en el PCAP
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions seran obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

37.

CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol•licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
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c)

d)

negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibició de contractar.
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

38.

SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista executarà directament la realització de les prestacions objecte del
contracte sense que es pugui subcontractar el servei excepte que l'Ajuntament ho autoritzi
expressament o ho hagi previst expressament en aquest plec.
En aquest cas, l'empresa contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol subcontractació que prevegi durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els subcontractes, a l'objecte d'obtenir, en el seu cas, l'esmentada
autorització.
En qualsevol cas, la subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits
i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les
que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del
contracte, les conseqüències establertes en la clàusula
present plec.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix
la clàusula 35 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
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En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol•liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment
pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 29 d’aquest
plec.

39.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
g) L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusió de l’IVA.
h) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
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i)
j)

començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col•lectius en vigor per a aquests
treballadors durant l’execució del contracte.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

40.

RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I RÈGIM D’INVALIDESA

40.1 RÈGIM DE RECURSOS
Contractes de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros.
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims;
els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a
la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de
13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició davant
del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de
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la seva notificació o publicació, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; o del recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciósadministratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
40.2 ARBITRATGE
Sense perjudici del que estableix la clàusula 42.1, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
40.3 MESURES CAUTELARS
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades
per interposar-lo podran sol•licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució
l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i
el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
40.4 RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

41.

JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Amposta, a data de la signatura.
L’Alcalde en funcions,

Miquel Subirats i Garriga
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI NORMALITZAT DEL
DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) (Sobre A)
Es podrà descarregar des del perfil del contractant.
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ANNEX 2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la societat
.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), adreça electrònica habilitada ........................, telèfon .................. i d’identificació
fiscal número ....................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
-

-

-

-

-

-

-

-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
Que l'empresa que represento té la suficient capacitat jurídica, habilitacions legals i
autoritzacions específicament exigides per a l'exercici de l'activitat que constitueix
l'objecte del contracte, no incórrer en cap de les prohibicions de contractar
establertes en la LCSP i es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Que l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que la informació
i dades que hi consten en l'esmentat registre no han experimentat cap variació i
resten vigents (En altre cas, especificar les dades que han experimentat variació).
Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
Que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de
dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per
garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE”).
Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals requerits sobre la solvència tècnica o professional.
Que l’empresa disposa de l’equip tècnic necessari per a l’execució del contracte, de
conformitat amb els requeriments que s’estableixen al plec de clàusules
administratives i tècniques particulars.
Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
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-

-

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
Que la plantilla de l’empresa està integrada en un percentatge del __________ % (no
inferior al 2%) per un nombre de persones treballadores amb discapacitat o que
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent,
comprometent-se a acreditar, en cas de requerit a l'efecte, aquesta circumstància.
___SÍ ___NO ___NO obligat per normativa
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
___SÍ ___NO ___NO obligat per normativa
Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
_____ Està subjecta a l’IVA.
_____ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no subjecció o l’exempció.
Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

-

Correu electrònic
professional*

DNI*

Mòbil Professional

*Camps obligatoris.
[Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l'Ajuntament d’Amposta per tal de fer
la modificació corresponent.]
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l'Ajuntament pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el componen).
Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a acreditar,
mitjançant la documentació corresponent, els requisits de capacitat i representació
i altres que li puguin ser requerits a l'efecte.

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament d’Amposta, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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ANNEX 3 - BRÍFING CAMPANYA PUBLICITÀRIA PER PROMOCIONAR LA
FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA (Sobre A)

1. Amposta
Amb més de 21.000 habitants, Amposta, capital del Montsià, és la ciutat
més gran del Delta de l’Ebre. L'entorn natural on està enclavada (dins la
Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre), així com també la seva
història, atorguen a la ciutat els recursos naturals i patrimonials que li
confereixen les seves característiques intrínseques i alhora diferencials.
Amposta disposa d’una de les poques façanes fluvials de Catalunya a més
d’un pont penjant (construït entre 1915 i 1921), porta d’entrada a la
ciutat. El principal atractiu turístic és el ric entorn natural (el Delta de
l'Ebre) però també el seu patrimoni històric. De fet, la recuperació de tot
aquest patrimoni -incloent-hi la façana fluvial al riu Ebre- són projectes de
ciutat prioritaris.
El turisme té també un paper important, i el turisme familiar de
proximitat és el principal. Tot i això, Amposta també disposa del segell de
Destinació Turística Esportiva, gràcies al Centre de Tecnificació Esportiva
que, al costat del riu Ebre, atrauen esportistes nacionals i internacionals a
realitzar estades d'entrenament.
A principis de segle XX va ser el moment en què la vila va esdevenir ciutat
i va experimentar creixement amb moltes innovacions socials, culturals,
tecnològiques i socials. És aquest moment històric el que es posa en valor
durant la Festa del Mercat a la Plaça.
Enllacem algunes campanyes publicitàries, que poden trobar al Canal de
Youtube de l’Ajuntament.
https://www.youtube.com/watch?v=GXU7FRG1w2s
https://www.youtube.com/watch?v=PRLW9YcnQnk

2. Festa del Mercat a la Plaça
La Festa del Mercat a la Plaça (d'ara endavant Festa del Mercat) naix l'any
2008 per commemorar el centenari de la concessió del títol de ciutat a
Amposta a partir del Reial Decret signat pel rei Alfons XIII, i amb Juan de la
Cierva y Peñafiel com a ministre de Governació, en data 19 de maig de
1908. Es tracta d'una festa de recreació històrica que vol rememorar la
vida de la capital del Montsià de principis de segle XX, amb la cultura i les
tradicions del Delta de l’Ebre de fons. Els anys de referència que s'agafen
es mouen entre finals de segles XIX fins als anys 20 del segle XX. S. Una
època de grans canvis socials, econòmics i culturals a la vila que es
converteix en ciutat.
Se celebra habitualment el tercer cap de setmana de maig. El programa
d'activitats es desenvolupa des de divendres tarda fins diumenge nit. A
més a més, des de les acaballes del mes de març, s'organitzen tallers
preparatoris de la festa. També activitats paral·leles com exposicions o
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xerrades.
La Festa del Mercat es concentra al nucli antic del municipi, allí on es
concentrava l'activitat comercial de la ciutat a principis de segle XX. En
concret, són el carrer Major, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Nou, el
carrer Corsini, la plaça de l'Aube, etc.
Una festa de recreació històrica, que combina espectacles, oferta
gastronòmica, mercat d’època,... i que també esdevé pol d’atracció de
visitants de fora de la ciutat, no només de les Terres de l’Ebre, sinó també
del camp de Tarragona, de l’àrea metropolitana i del nord de Castelló,
territoris que destacaríem com a l’àrea d’influència de la Festa.
A la web de la Festa del Mercat a la Plaça https://www.festadelmercat.cat/
es pot trobar més informació de les darreres edicions.
I en aquesta llista de reproducció del Canal de Youtube de l’Ajuntament
poden
trobar
contingut
audiovisual
de
la
festa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhK94nuAhDVGZr9msmibCKwgF
Hl_VGBey

3. Exercici
Es tracta de proposar una estratègia i planificació de mitjans per donar a
conèixer la Festa del Mercat a la Plaça i aconseguir les màximes visites. És
necessari lliurar la proposta que es consideri millor per assolir els
objectius especificats en el punt 5, justificant les recomanacions que es fan
i amb les explicacions i dades necessàries per a entendre l’abast de la
campanya.

4. Objectius de campanya
 Augmentar la interrelació, participació i el sentiment de
pertinença i arrel entre la ciutadania d’Amposta a la Festa.
 Augmentar el coneixement de la Festa del Mercat a la Plaça al
conjunt de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el nord
de Castelló.
 Incrementar el nombre de persones que visiten Amposta i el
Delta de l’Ebre amb motiu de la Festa del Mercat.

5. Objectius per als mitjans de comunicació
 Aconseguir la màxima cobertura mediàtica a les zones
d’influència.
 Arribar al públic de manera notòria per destacar entre tots els
impactes d’informació i contingut que rep.
 Buscar la rellevància del missatge a través d’aquells canals i
entorns més afins.
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6. Àmbit de la campanya
La campanya ha d’arribar tant al públic local com a l’àrea d’influència.
L’àrea d’influència inclou Terres de l’Ebre, camp de Tarragona, àrea
Metropolitana de Barcelona i nord de Castelló

7. Públic objectiu
El públic objectiu és molt ampli. En el cas d’Amposta i proximitat és tota la
ciutadania. En el cas de l’àrea d’influència podem centrar-nos més en el
turisme familiars, el turisme cultural i el turisme de recreació històrica.
També en el turisme gastronòmic.

8. Període de la campanya
La propera edició de la Festa del Mercat a la Plaça serà del 19 al 21 de
maig de 2022. Dos mesos abans (mitjans març) està prevista la
presentació del cartell. Un mes abans, el programa (després de Sant Jordi).
El període de campanya s’haurà d’adequar per aconseguir els millors
resultats.

9. Mitjans i formats
No hi ha especificacions, es pot proposar els mitjans i formats que més
s’ajustin alsobjectius.

10. Pressupost
10.000 € (IVA inclòs)

11. Dades d’abastament
Cal incloure tota la informació necessària per entendre bé la campanya i el
seu abastament estimant els resultats sobre les diferents àrees.
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ANNEX 4 - COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS (Sobre A)
El senyor/a ......................................................................., amb DNI núm. ............................... com
apoderat/ada de l’empresa a la qual representa, com a licitadora del CONTRACTE DEL
SERVEI DE PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL DE
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, formulo la següent
DECLARACIÓ
Que coneix i accepta el contingut del plec de clàusules administratives particulars així com
de les corresponents prescripcions tècniques del referit contracte, a la realització del qual
es compromet, MANIFESTANT EL COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ A LA REALITZACIÓ DEL
SERVEI, dels mitjans personals establerts en la clàusula tres dels plecs de prescripcions
tècniques d'aquest, amb el compromís de mantenir-los durant el termini de realització del
contracte i de comunicar, en el seu cas, qualsevol variació respecte aquests a l'Ajuntament
d’Amposta amb caràcter previ a la seva realització.
Que en cas de ser considerada com a més avantatjosa la meva oferta em comprometo a
acreditar, quan sigui requerit a l'efecte el compromís de disponibilitat dels referits mitjans
personals mitjançant l’aportació del currículum vitae dels professionals designats, detallant
les titulacions acadèmiques, el càrrec que desenvolupa actualment, els anys d’experiència,
la/es empresa/es on ha treballat i els clients més rellevants pels que ha treballat o treballa,
amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
Que reconeixem el caràcter de condició essencial del contracte que té el present
compromís i que el seu incompliment podrà ser causa de resolució d'aquest.

Lloc i data.
Representat de la licitadora

Signatura i segell de l'empresa
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ANNEX 5 - MODEL D’OFERTA ECONÒMICA (Sobre B)
Aquests són els quadres per omplir que es troben en l’arxiu Excel que es posa a disposició
en el perfil del contractant:
Mitjà digitals

CPM màxim
Mitjans
digitals
237 punts

Suports

Robaplan
es

Robadoble

300 x 250

300 x 500

300 x 300

300 x 600

o similar

o similar

Descomp
te mínim
per
Megaban Pre-roll /
qualsevol
ner
Inread
(robavíd format no
728 x 90
especific
eo
at (%)
980 x 90
en cas
de no
o similar
existir)

ebredigital.cat
diaridetarragona.com
setmanarilebre.cat
Camp de
Tarragona i
Terres de
l'Ebre

Catalunya /
Espanya

laciutat.cat
canal21ebre.com,
marfanta.com i
uncopdull.com
aguaita.cat
apropebre.cat
Altres suports del Camp
de Tarragona o de les
Terres de l'Ebre
suports digitals de
CCMA
timeout.com
suports digitals del grup
Sàpiens
surtdecasa.cat

femturisme.cat
Altres suports de
Catalunya / Espanya
Altres webs de fora de l'estat

CPM
màxim
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CPV
màxim

CPC
màxim

Descomp
te mínim
(%)
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Facebook i Instagram
Ads
Twitter Ads
Youtube ads

Xarxes
socials,
plataforme
s, RTB,
OTAs

Altres xarxes socials
Plataformes de compra
programàtica (formats
estàndard iab)
Plataformes de compra
programàtica (resta de
formats iab)
Plataformes de compra
programàtica (vídeo,
robavídeo i/o
robadoblevídeo)
Google ads (xarxa
display)
Cercadors (enllaç
patrocinat)
Spotify (qualsevol
format)
Mitjans propis de les
agències de viatge on-line
(OTAs)

Costos tecnològics Rich media (sense
vídeo) fins a 300kb (CPM)
Costos tecnològics Rich media (amb
vídeo) més de 300kb (CPM)
Càrrec d'agència sobre el mitjà digital
(%)
Percentatge d'IVA:

Caselles per omplir
CPM: Cost per mil impressions en €. Preu màxim per cada mil impactes amb visibilitat segons estàndards
de la IAB. Inclou tots els descomptes i càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec d'agència.
CPC: Cost per clic. Preu màxim per cada clic en €. Un clic compta quan l’internauta clica a l’anunci. Inclou
tots els descomptes i càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec d'agència.
CPV: Cost per visionat. Preu màxim per cada visionat en €, que compta a partir d’un nombre determinat de
segons vistos, depenent de com es comercialitzi cadascun dels suports que deixen contractar CPV. Inclou
tots els descomptes i càrrecs abans de l'IVA, inclòs el càrrec d'agència.
El percentatge de càrrec d'agència ha d'estar inclòs en cadascuna de les caselles de l'oferta econòmica, tot i
que es demana específicament en una casella, per tenir la informació.
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El descompte mínim s'aplica sobre tots els formats no especificats possibles, siguin publicitat o contingut,
tant de la web, com de les xarxes socials o eventuals aplicacions, en qualsevol dispositiu, sobre la tarifa
vigent de cada suport. Aplicable també a totes les caselles de grups. En tots els casos és un descompte net
abans d'IVA, resultant després d’aplicar tots els descomptes i càrrecs, inclòs el càrrec d’agència.
El descompte demanat pels mitjans propis de les OTA's inclou les webs, les xarxes socials, les aplicacions i
les newsletters.
El percentatge d'IVA no ha d'estar inclòs a les caselles de l'oferta econòmica.
Les caselles buides seran motiu d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per ofertes de descompte
mínim que continguin un zero (0%) o un valor negatiu, no generaran cap punt. Les caselles amb format
diferent del demanat al model (percentatge en comptes de preu o viceversa) no generaran cap punt.
Per tal d'omplir correctament totes les caselles cal llegir totes les especificacions dels plecs de la licitació.
En cas que algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de comercialitzarse, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.
Aquest model d'oferta econòmica és reduït, no es detallen tots els mitjans possibles sinó que només es
detallen uns quants.
Mitjà imprès

Mitjà imprès

Suports

218 punts
L'Ebre

Diari de Tarragona
Més Ebre
L'Estel
Camp de Tarragona i Terres La Ciutat de Tortosa
de l'Ebre
Cop d'ull
Més Tarragona
Més Tarragona, Reus, Costa Daurada
Altres mitjans impresos del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre
El Punt Avui i suports del Grup Hermes
Ara i suports del Grup Ara
La Vanguardia i suports del Grup Godó
El Periódico i suports del Grup Z
Catalunya / Espanya

Grup Sàpies
Revista Turisme Catalunya
El Temps
Time Out
Altres mitjans impresos de la resta de
Catalunya
Altres mitjans impresos de la resta de l'estat

Internacional

Mitjans impresos de fora de l'estat

Descompte mínim (%) ofert per esqueles, edictes i anuncis oficials a la
premsa diària
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Càrrec d'agència sobre el mitjà imprès (%)
Percentatge d'IVA
Caselles per omplir

El percentatge de càrrec d'agència ha d'estar inclòs en cadascuna de les caselles de l'oferta
econòmica, tot i que es demana específicament en una casella, per tenir la informació.
El descompte mínim s'aplica sobre tots els formats possibles, sobre la tarifa vigent de cada suport,
tant si es tracta de publicitat com de contingut o redaccional. Aplicable també a les caselles de
grup. És un descompte net abans d'IVA, resultant després d’aplicar tots els descomptes i càrrecs,
inclòs el càrrec d’agència.
El percentatge d'IVA no ha d'estar inclòs a les caselles de l'oferta econòmica.
Les caselles buides seran motiu d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per ofertes de
descompte mínim que continguin un zero (0%) o un valor negatiu, no generaran cap punt. Les
caselles amb format diferent del demanat al model (percentatge en comptes de preu o viceversa)
no generaran cap punt.
Per tal d'omplir correctament totes les caselles cal llegir totes les especificacions dels plecs de la
licitació
En cas que algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.
Aquest model d'oferta econòmica és reduït, no es detallen tots els mitjans possibles sinó que
només es detallen uns quants.
Exemples no vinculants de suports impresos de la resta de l'estat: Levante, Información, Las
Provincias, Heraldo de Aragón, etc.
Mitjà ràdio

Mitjà ràdio
115 punts

Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre

Descompte
mínim (%)

Suports

Imagina Ràdio
Ràdio Ebre-Cadena SER / 40 Principals / Cadena
Dial
Ràdio Ulldecona
Resta d'emissores locals
RAC1 i RAC 105
Catalunya Ràdio

Catalunya / Espanya

Resta d'emissores de la CCMA
SER
Los40
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Emissores del grup Flaix
Ràdio Estel
Ràdio Tele-taxi
Digital Hits
Resta d'emissores de Catalunya / Espanya
Cadenes internacionals
Càrrec d'agència
sobre el mitjà ràdio (%)
Percentatge d'IVA
Caselles per omplir

El percentatge de càrrec d'agència ha d'estar inclòs en cadascuna de les caselles de l'oferta
econòmica, tot i que es demana específicament en una casella, per tenir la informació.
El descompte mínim s'aplica sobre tots els formats possibles, sobre la tarifa vigent de cada suport,
tant si es tracta de publicitat com de contingut. Aplicable també a les caselles de grup. És un
descompte net abans d'IVA, resultant després d’aplicar tots els descomptes i càrrecs, inclòs el càrrec
d’agència.
Cal tenir en compte que la contractació podria ser cadena o desconnexió.
El percentatge d'IVA no ha d'estar inclòs a les caselles de l'oferta econòmica.
Les caselles buides seran motiu d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per ofertes de
descompte mínim que continguin un zero (0%) o un valor negatiu, no generaran cap punt. Les
caselles amb format diferent del demanat al model (percentatge en comptes de preu o viceversa) no
generaran cap punt.
Per tal d'omplir correctament totes les caselles cal llegir totes les especificacions dels plecs de la
licitació
En cas que algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.
Aquest model d'oferta econòmica és reduït, no es detallen tots els mitjans possibles sinó que només
es detallen uns quants
Mitjà televisió

Mitjà televisió

Suports

75 punts

Canal Terres de l'Ebre
Locals

Canal 21
Televisió d'Ulldecona
Resta de cadenes locals de Catalunya

Catalunya / resta

C/GRP màxim 20" TV3 primer trimestre
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C/GRP màxim 20" TV3 segon trimestre
C/GRP màxim 20" TV3 tercer trimestre
C/GRP màxim 20" TV3 quart trimestre
Resta de cadenes de la CCMA
Resta de cadenes de Catalunya /
Espanya
Cadenes internacionals
Càrrec d'agència
sobre el mitjà televisió
(%)
Percentatge d'IVA:
Caselles per omplir

C/GRP: cost per GRP (gross rating point) TG: individus, per una campanya de 20" amb el 45% dels
GRP's emesos entre les 20:30 i les 23:30h. i el 55% entre les 8:00 i les 20:30h. i el 10% dels GRP's en
posicions preferents (1ª, 2ª, última o penúltima). El cost de 20" s'ha de poder convertir a qualsevol
altre format segons ponderacions de la política comercial vigent.
El percentatge de càrrec d'agència ha d'estar inclòs en cadascuna de les caselles de l'oferta
econòmica, tot i que es demana específicament en una casella, per tenir la informació.
El descompte mínim s'aplica sobre tots els formats possibles, sobre la tarifa vigent de cada suport,
tant si es tracta de publicitat com de contingut. Aplicable també a les caselles de grup. És un
descompte net abans d'IVA, resultant després d’aplicar tots els descomptes i càrrecs, inclòs el càrrec
d’agència.
El percentatge d'IVA no ha d'estar inclòs a les caselles de l'oferta econòmica.
Les caselles buides seran motiu d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per ofertes de
descompte mínim que continguin un zero (0%) o un valor negatiu, no generaran cap punt. Les
caselles amb format diferent del demanat al model (percentatge en comptes de preu o viceversa) no
generaran cap punt.
Per tal d'omplir correctament totes les caselles cal llegir totes les especificacions dels plecs de la
licitació.
En cas que algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.
Aquest model d'oferta econòmica és reduït, no es detallen tots els mitjans possibles sinó que només
es detallen uns quants.
Mitjà exterior

Mitjà
exterior
55 punts
Mitjà
exterior

Àmbit

Barcelona Àrea
Metropolitana

Suports

Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior
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Descompt
e mínim
(%)
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Oppis i mobiliari urbà al metro
Publicitat al Tram i les seves parades
Publicitat en els autobusos urbans
Camp de
Tarragona i
Terres de l'Ebre

Nord de Castelló

Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior
Publicitat en els autobusos urbans
Publicitat en els autobusos interurbans
Oppis, marquesines i mobiliari urbà
exterior
Publicitat en els autobusos urbans
Publicitat en els autobusos interurbans

Altres suports
Càrrec d'agència sobre el mitjà exterior (%)
Percentatge d'IVA
Caselles per
omplir

El percentatge de càrrec d'agència ha d'estar inclòs en cadascuna de les caselles de
l'oferta econòmica, tot i que es demana específicament en una casella, per tenir la
informació.
El descompte mínim s'aplica sobre tots els formats possibles, sobre la tarifa vigent del
suport. És un descompte net abans d'IVA, resultant després d’aplicar tots els descomptes i
càrrecs, inclòs el càrrec d’agència.
Quan no s'especifica, el suport pot ser de qualsevol lloc de l'estat.
El percentatge d'IVA no ha d'estar inclòs a les caselles de l'oferta econòmica.
Les caselles buides seran motiu d’exclusió de la licitació. Les caselles habilitades per
ofertes de descompte mínim que continguin un zero (0%) o un valor negatiu, no generaran
cap punt. Les caselles amb format diferent del demanat al model (percentatge en comptes
de preu o viceversa) no generaran cap punt.
Per tal d'omplir correctament totes les caselles cal llegir totes les especificacions dels plecs
de la licitació.
En cas que algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.
Aquest model d'oferta econòmica és reduït, no es detallen tots els mitjans possibles sinó
que només es detallen uns quants.
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ANNEX 6 - REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
2. L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en
ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a
l’Administració.
3. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder
de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el
pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les
substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals
en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos
laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es
deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
4. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte del contracte.
5. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar
els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de
l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els
empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment
d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat
que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les dependències
administratives.
6. L’empresa contractista haurà de designar, almenys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions
les següents:
- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball - Organitzar el règim de vacacions del personal
adscrit a l’execució del contracte, havent de coordinar- se adequadament l’empresa
contractista com l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament
del servei.
- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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