PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
_____________________________________________________________________

NÚMERO D’EXPEDIENT 00008/2017
OBJECTE DEL CONTRACTE: Acord marc del servei de publicitat de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Comunicació
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I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte, naturalesa, i duració de l’acord marc.
1. L’objecte d’aquest acord marc és seleccionar els mitjans de comunicació en format
paper, electrònic i audiovisual per prestar el servei de publicitat de l’Ajuntament de
Vilanova i La Geltrú, i fixar les condicions a què s’han d’ajustar els posteriors contractes
basats en aquest acord marc.
L’objecte dels contractes de serveis basats en aquest acord marc és tant la publicitat
informativa obligatòria derivada dels procediments administratius, com la duta a terme
per promoure i defensar els valors cívics, l’activitat esportiva, cultural, d’oci del municipi
i tota aquella informació que l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú consideri d’utilitat per
als ciutadans, que es durà a terme mitjançant accions de comunicació concretes que
s’inseriran en un determinat mitjà de comunicació o en més d’un.
2. La naturalesa jurídica dels contractes que es celebrin basats en aquest acord marc
és la dels contractes de serveis definits a l’article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP). De conformitat amb allò previst a la D.A 34a TRLCSP es tramitaran
amb un pressupost limitatiu, i l’empresari s’obligarà a prestar el servei de forma
successiva i per preu unitari, sense que el nombre de prestacions incloses en l’objecte
del contracte es defineixi amb exactitud al temps de celebrar aquest, per estar
subordinades les prestacions a les necessitats de l’Administració, amb la fixació d’un
pressupost estimatiu màxim anual.
En cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les
estimades inicialment, i s’hagi de superar el pressupost màxim anual fixat per l’acord
marc, haurà de tramitar-se la corresponent modificació del contracte en les condicions
previstes a la clàusula 24 del present plec.
Atès que la determinació del preu del contracte es realitza per unitats d’execució
(euros/inserció publicitària), no tindrà la consideració de modificació del contracte la
variació del número de prestacions realment executades sobre les previstes, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte i sempre que l’execució de la prestació del contracte sigui correcta.
3. L’objecte de l’acord marc es divideix en els lots següents:
Lots mitjà paper: serveis de publicitat institucional en les actuacions de
comunicació per mitjà imprès, diaris i suplements de diaris.
La unitat mínima de contractació serà el mòdul definit com una mida presa com a unitat
d’una escala de proporcions per a una composició o una distribució dins la pàgina i tindrà
unes mides mínimes que oscil·len entre les magnituds següents:
Lot 1: Mitjà paper. Mòdul 1. Entre 47 x 35 mm i els 68 x 58 mm
Lot 2: Mitjà paper. Mòdul 2. Entre 47 x 17 mm i els 49 x 25 mm
Lot 3: Mitjà paper. Mòdul 3. Entre 165 x 235 mm i 167 x 137 mm
Lot 4: Mitjà paper. Mòdul 4. Entre 30 x 34 mm i 38 x 48 mm
Lot 5: Mitjà paper. Mòdul 5. Entre 37 x 32 mm i 38 x 35 mm
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Lots mitjà digital: serveis de publicitat institucional de les actuacions de
comunicació per mitjà Internet.
La unitat mínima de contractació serà el banner definit com unitat d’una escala de
proporcional per a una composició o una distribució dins la pàgina web i tindrà unes
mides mínimes que oscil·len entre les següents magnituds:
Lot 6: Mitjà digital. Banner 1. Entre 468 x 60 píxels i 728 x 90 píxels.
Lot 7: Mitjà digital. Banner 2. Entre 180 x 150 píxels i el roba pàgines de 300 x 250
píxels
Lot 8: Mitjà digital. Banner 3. Entre 300 x 600 píxels i el roba pàgines de 300 x 600
píxels
Lot 9: Mitjà ràdio: servei de publicitat institucional de les actuacions de
comunicació per mitjà ràdio.
La unitat mínima de contractació serà la falca com a mínim 20 segons.
Lot 10: Mitjà TV: servei de publicitat institucional de les actuacions de
comunicació per mitjà televisió.
La unitat mínima de contractació serà l’espot de 20 segons.
4. L’acord marc es conclourà entre l’Ajuntament i un o diversos empresaris per cada lot.
Quant l’acord marc es conclogui amb diversos empresaris per cada lot, el nombre
d’aquets ha de ser, almenys, de tres, sempre que existeixi un nombre suficient
d’interessats que s’ajustin als criteris de selecció, d’acord amb l’article 196.1 del
TRLCSP.
5. La vigència d’aquest acord marc s’estableix per un període de QUATRE ANYS, de
conformitat amb l’article 196.3 TRLCSP. Aquest acord marc no serà prorrogable en cap
cas.
6. Al servei li correspon, segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió
Europea de 28 de novembre, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics
(CPV), i les Directives 2004/14/CE y 2004/18/CE, el codi següent:
79341000-6 Serveis de publicitat
7. Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, serà de donar
compliment a les finalitats institucionals determinades a l’informe raonat emès per part
de la Cap de Comunicació de la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova
i La Geltrú, el qual consta a l’expedient 08/2017-CONT a tots els efectes.
2. Règim jurídic, publicitat i jurisdicció competent.
1. Aquest acord marc es regeix per les clàusules contingudes en aquest plec, el qual té
caràcter contractual, de manera que les seves clàusules s’han de considerar part
integrant d’aquest i dels contractes que se’n derivin.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
- TRLCSP.
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- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprovat per Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, (RGLCAP),
- Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- Llei 5/2017 de 28 de març, d’acompanyament de la llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, Títol III mesures en matèria de contractació pública.
2. Aquest acord marc es publicarà al DOUE, en el BOE, en el BOPB i en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, baldament els contractes de serveis
que s’adjudiquin en base a aquest acord marc no es trobin subjectes a regulació
harmonitzada.
3. L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció
dels present acord marc i dels contractes de serveis de publicitat que es celebrin basats
en aquest.
3. Responsable dels contractes
1. El responsable dels contractes de serveis que es perfeccionin en base a aquest acord
marc serà la Cap de Comunicació de la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de
Vilanova i La Geltrú.
2. Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne la seva execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que les
prestacions pactades es realitzen correctament de conformitat amb l’article 52 TRLCSP.
4. Admissibilitat de variants.
1. No s’admeten variants. La presentació de variants comportarà l’exclusió del licitador
que les hagués proposat.
5. Valor estimat de l’acord marc
1. Segons allò que preveu l’article 88.8 del TRLCSP, el valor estimat, exclòs l’IVA, del
conjunt de contractes que previsiblement es perfeccionaran durant la vigència d’aquest
acord marc, és de 449.527,40 euros. Aquest valor no suposa cap compromís de
despesa per part de l’Ajuntament i s’ha calculat fent una previsió de despesa anual de
tots els lots definits a la clàusula 1.3 d’aquest plec, multiplicat pels anys que fixen la
duració de l’acord marc.
6. Pressupost limitatiu màxim i aplicacions pressupostàries
1. La previsió de despesa anual que actuarà com a límit màxim per a tots els lots, de
conformitat amb allò que preveu la Disposició Addicional 34 TRLCSP, és de 112.381,85
euros ( més el 21% d’IVA) de pressupost anual per a tots els lots, i, en cap cas suposa
garantir per part de l’òrgan de contractació un mínim de contractes anuals formalitzats
basats en aquest acord marc, tota vegada que el nombre de prestacions età subordinat
a les necessitats de l’Administració.
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2. Aquest pressupost limitatiu anyal, s’ha calculat fent una estimació de les accions
publicitàries del darrer any a raó dels preus unitaris base de licitació següents:

Lots Mitjà paper
Opcions

Pressupost estimatiu anyal

Lot 1. Mòdul 1. Entre 47 x 35
mm i els 68 x 58 mm

36.057,85 €

Preu base de licitació unitari
euros/mòdul
23,40 €

Lot 2. Mòdul 2. Entre 47 x 17
mm i els 49 x 25 mm

13.126,00 €

7,85 €

Lot 3. Mòdul 3. Entre 165 x
235 mm i 167 x 137 mm

4.010,00 €

136,36 €

Lot 4. Mòdul 4. Entre 30 x 34
mm i 38 x 48 mm

10.000,00 €

10,00 €

Lot 5. Mòdul 5. Entre 37 x 32
mm i 38 x 35 mm

6.000,00 €

32,00 €

Opcions

Pressupost estimatiu anyal

Lot 6. Baner 1. Entre 468 x
60 píxels i 728 x 90 píxels.

16.528,00 €

Preu base de licitació unitari
euros/baner
0,034 €

Lot 7. Baner 2. Entre 180 x
150 píxels i el roba pàgines
de 300 x 250 píxels

6.000,00 €

0,034 €

Lot 8. Baner 3. Entre 300 x
300 píxels i 300 x 600 píxels

5.100,00 €

0,0055 €

Lots Mitjà digital

Lot 9: Mitjà ràdio
Pressupost estimatiu anyal
8.264,46 €

Preu base de licitació unitari/falca
10 €

Lot 10: Mitjà TV
Pressupost estimatiu anyal
7.295,54 €

Preu base de licitació unitari/espot
18,85 €

3. El preu dels contractes de servei basats en aquets acord marc, vindrà determinat per
el número d’insercions publicitàries efectuades aplicant el preu ofertat per l’adjudicatari,
sense altra limitació que el pressupost limitatiu màxim de cada exercici pressupostari.
4. Aplicacions pressupostàries. Aquest acord marc es finançarà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 03.9201.2260200 Publicitat i Difusió activitats municipals, i
03.9201.2260201 Promoció exterior de la ciutat, del pressupost vigent i amb les que
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s’habilitin en els exercicis pressupostaris següents. En tot cas l’autorització de la
despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada
anualitat fins la finalització de l’acord marc.
7. Revisió de preus.
En cap cas no hi haurà lloc a la revisió de preus en els contractes que es perfeccionin a
l’empara d’aquest acord marc.
II. PARTICIPACIÓ EN L’ACORD MARC I EN ELS CONTRACTES.
8. Capacitat.
1. Les clàusules d’aquest capítol es refereixen a la participació en l’acord marc, i els
ulteriors contractes de servei de publicitat que en ell es basin, no requeriran l’aportació
de cap documentació administrativa.
2. Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que estiguin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, i, no
estiguin compreses en cap de les circumstàncies que preveu l’article 60 i següents del
TRLCSP ni altres limitacions que pugui preveure la resta de la normativa aplicable, la
finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte i, acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. També podran fer-ho per si
mateixes o representades per persona autoritzada, mitjançant la corresponent
escriptura d’apoderament.
3. També podran participar en aquesta licitació les unions temporals d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzarles en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte amb els requisits
previstos a l’article 59 TRLCSP.
Totes les empreses que en formen part de la UTE han d’acreditar la seva solvència.
4. Acreditació de la capacitat d’obrar. A través dels mitjans d’acreditació que es
relacionen a la clàusula 12.3 d’aquest plec.
9. Classificació i solvències.
1. Classificació. No és exigible. No obstant això, l’empresari podrà acreditar la seva
solvència indistintament mitjançant la classificació corresponent al contracte o be
acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera, i
tècnica i professional que s’indiquen a continuació.
La classificació corresponent al contracte és la següent:
Grup: T
Subgrup: 1. Serveis de publicitat
Categoria: 1
2. Solvència de les empreses licitadores. Les empreses licitadores hauran d’acreditar el
compliment dels requisits de solvència econòmica o financera, tècnica o professional de
forma acumulativa en cas que optin a varis lots, en cada cas.
2.1 Solvència requerida per a licitar als lots 1 a 5 . Mitjà paper
a) Solvència econòmica i financera:
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Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis dels participants en l’acord marc
que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser,
acumulativament, almenys igual a les següents quanties:
36.057,85 €, si es licita al lot 1. Mòdul 1
13.126,00 €, si es licita al lot 2. Mòdul 2
4.010,00 €, si es licita al lot 3. Mòdul 3
10.000,00 €, si es licita al lot 4. Mòdul 4
5.600,00 €, si es licita al lot 5. Mòdul 5
El valor anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus compres anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els
empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica i professional
S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el curs
dels cinc últims anys, indicant l’import, la data i destinatari, públic o privat dels mateixos,
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior als imports indicats per
acreditar la solvència econòmica i financera.
2.2 Solvència requerida per a licitar als lots 6 a 8. Mitjà digital
a) Solvència econòmica i financera
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del participants en l’acord marc que,
referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser,
acumulativament, almenys igual a les següents quanties:
16.528,00 €, si es licita al lot 6. Banner 1
6.000,00 €, si es licita al lot 7. Banner 2
5.100,00 €, si es licita al lot 8. Banner 3
El valor anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus compres anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els
empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica i professional
S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el curs
dels cinc últims anys, indicant l’import, la data i destinatari, públic o privat dels mateixos,
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l’import anyal
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior als imports indicats per
acreditar la solvència econòmica i financera.
2.3 Solvència requerida per a licitar al lot 9. Mitjà ràdio
a) Solvència econòmica i financera
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Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del participants en l’acord marc que,
referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser almenys igual a
8.264,46 €.
El valor anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els
empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica i professional
S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el curs
dels cinc últims anys, indicant l’import, la data i destinatari, públic o privat dels mateixos,
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l’import anyal
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a l’ import indicat per acreditar
la solvència econòmica i financera.
2.4 Solvència requerida per a licitar al lot 10. Mitjà TV
a) Solvència econòmica i financera
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del participants en l’acord marc que,
referit a l’any de major volum dels darrers conclosos, haurà de ser almenys igual a
7.295,54 euros
El valor anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus compres anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els
empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica i professional
S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en el curs
dels cinc últims anys, indicant l’import, la data i destinatari, públic o privat dels mateixos,
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l’import anyal
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a l’ import indicat per acreditar
la solvència econòmica i financera.
3. Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’ofertes i s’han de mantenir fins al
moment de formalització dels contractes que es derivin de l’acord marc.
4. En tot cas, els participants en l’acord marc que presentin certificat d’inscripció en el
Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), juntament amb
una declaració responsable de la vigència de les dades que inclogui es veuran també
exempts d’acreditar documentalment les condicions que aquesta certificació ja acredita,
en els termes de l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4400, de
7.6.2005) la inscripció en el RELI acreditarà a tenor del que allà es reflexa i llevat de
prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
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10. Documentació de la licitació
1. La documentació relativa a la participació en l’acord marc del servei de publicitat
institucional al qual es liciti, es pot obtenir per mitjans electrònics en el perfil del
contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú www.vilanova.cat
2. Els qui vulguin participar en l’acord marc han de presentar una instància (model
normalitzat Annex 1) en el registre general, juntament amb un sobre A i un sobre B, tots
ells tancats, identificats amb el títol d’aquest acord marc, signats pel licitador o persona
que el representi i indicació del nom i cognoms, segons s’indica en les clàusules 12 i 13
del present plec.
3. Tots els documents que presentin els licitadors han d’estar redactats en català o
castellà.
11. Presentació de proposicions.
1. Els licitadors han de lliurar les seves proposicions en sobre tancat al registre d’entrada
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, plaça de la Vila,
8, de Vilanova i la Geltrú (08800), en horari de 9:00 a 14:00 dins del termini de 40 dies
naturals, per tractar-se d’un acord marc subjecte a regulació harmonitzada de
conformitat amb l’Art. 159.1 TRLCSP, comptats des de la data de l’enviament de l’anunci
de l’acord marc a la Comissió Europea (DOUE).
2. Igualment, les proposicions podran ser presentades per correu postal. En aquest cas,
l’empresari haurà de justificar fent constar a la sol·licitud la data de consignació de la
documentació a l’oficina de correus i el proposant, en aquest mateix dia, ha de
comunicar a l’òrgan de contractació la tramesa de la proposició, mitjançant tèlex, fax 93
914 24 25, telegrama o en l’adreça de la correu electrònic contractacio@vilanova.cat
3. Si la documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del
termini, no serà admesa en cap cas; en el supòsit que, sense l’acompliment dels
requisits anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert,
també serà no admesa.
12. Sobre A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRIVA
1. D’acord amb el que estableix l’article 80 RGLCAP, els licitadors hauran de presentar
la documentació en dos sobres tancats, signats per ells o per la persona que els
representi, amb indicació del nom i cognom de la persona física o de la raó social de
l’empresa persona jurídica. El sobre A s’identificarà en el seu exterior amb la inscripció
següent, en funció del lot o lots al/s qual/s es liciti:
“Sobre A. “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER l’ADMISIÓ A L’ACORD
MARC DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ.”
LOT/S nombre/s .../....
2. Els licitadors hauran de presentar un únic sobre A amb independència dels lots als
quals participin. Per bé que en la caràtula del sobre A, hauran d’indicar tots els lots als
quals licitin
3. Aquest sobre A inclourà, o bé el document únic de contractació (DEUC) degudament
omplert i en el format establert per l’annex 2 del Reglament d’execució (UE) 2016/7 de
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la Comissió, de 6 de gener de 2016, o bé la documentació original o testimoniada
notarialment que s’indica a continuació:
a) full independent en el qual hi consti la relació numerada dels documents que
conté.
b) Sol·licitud d’admissió i declaració responsable de no trobar-se l’empresari o
l’empresa incursa en cap de les prohibicions per contractar establertes a
l’article 60 TRLCSP i de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social (Annex I).
c) aquella que acrediti la personalitat de l’empresari individual mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es
tracti de societat o persona jurídica, poder notarial de representació i
escriptura de constitució de la societat. L’objecte social que consti a
l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte d’aquest
contracte. L’escriptura de constitució de la societat i les seves modificacions,
en el seu cas, hauran d’estar inscrites en el Registre Mercantil. El poder haurà
d’estar validat pel secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o
funcionari que legalment el substitueixi.
d) en cas que participin a la licitació unions temporals d’empresaris (UTE),
cadascun d’ells haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els
noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la
participació de cadascun d’ells en la UTE i la designació de la persona i entitat
que, durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant
l’Administració.
e) documentació acreditativa d’ostentar les solvències econòmica, financera i
tècnica o professional.
f)

Declaració responsable sobre el compliment de les condicions especials
d’execució de l’acord marc prevista a la clàusula 25 d’aquest plec.

g) compromís de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers amb una quantia mínima assegurada de 30.000.- € per
a cada cas. La subscripció d’aquesta pòlissa s’haurà d’acreditar abans la
formalització dels contractes que s’adjudiquin en base aquest acord marc.
h) certificació estesa per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conforme el
licitador no té deutes pendents de naturalesa tributària amb l’esmentada
entitat local.
i)

per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció
dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
correspongui al licitador. Les empreses estrangeres presentaran els seus
documents constitutius traduïts de forma oficial al català o al castellà.

j)

document en el que s’indiqui una adreça de correu electrònic en què es pugui
efectuar les notificacions.
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4. Independentment del lot al qual liciti, l’empresari haurà d’incloure en aquest sobre A
la documentació relativa a la preferència en l’adjudicació establerta en la clàusula 19.2
d’aquest plec, cas que vulgui fer valdre aquesta possibilitat.
5. En cas que el licitador a favor del qual recaigués la proposta d’adjudicació hagués
optat per presentar DEUC haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació la
documentació relacionada al punt 3 anterior, prèviament a l’adjudicació de l’acord marc.
En qualsevol cas, l’òrgan o la mesa de contractació, en ordre a garantir el bon fi del
procediment, podrà recaptar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que els licitadors aportin la documentació justificativa.
6. Els licitadors que presentin certificat d’inscripció en el Registre electrònic de licitadors
de la Generalitat de Catalunya (RELI), juntament amb una declaració responsable de la
vigència de les dades que inclogui es veuran exempts d’acreditar documentalment les
condicions que aquesta certificació ja acredita, en els termes de l’article 7.1 del Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de
la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4400, de 7.6.2005)
13. Sobre B. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’APLICACIÓ
AUTOMÀTICA.
1. Els sobres B contindrà la proposta que justifiqui el compliment dels criteris de selecció
d’aplicació automàtica, únics que concorren en aquest acord marc, i, s’identificarà en el
seu exterior amb la inscripció següent:
“Sobre B. “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS
D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA PER A l’ADMISIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI DE
PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ”
2. Només es presentarà un sobre “B” per cada licitador, amb independència dels lots
als quals liciti. Aquest sobre contindrà la documentació tècnica que es relaciona a
continuació:
a) Proposició econòmica, la qual s’ajustarà al model que figura com Annex II
d’aquest plec.
b) La resta de la documentació tècnica acreditativa dels criteris de selecció
d’aplicació automàtica, que són els únics que intervenen en aquest acord marc.
3. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les, per bé que la Mesa
podrà atorgar un termini de 2 dies hàbils als licitadors, per esmenar defectes
esmenables o aclarir qüestions poc explicitades.
4. Els preus ofertats vincularan a l’empresari pel que fa al preu en els futurs contractes
basats en aquest acord marc durant els quatre anys de la seva vigència. En cap cas no
hi haurà lloc a la revisió de preus durant la seva vigència.
14. Acceptació de clàusules i retirada de proposicions presentades.
1. La presentació de la proposició per licitar suposa l’acceptació incondicionada per part
del licitador del contingut de la totalitat de les clàusules i condicions, sense cap excepció
ni reserva, i la declaració responsable que reuneix tots els requisits per contractar amb
l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú.
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2. Si no s’ha adjudicat l’acord marc dins del termini de tres mesos, a comptar des de
l’obertura de les proposicions, els participants admesos tenen dret a retirar la seva
proposició.
15. Confidencialitat i Protecció de dades.
1. Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests
podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular
les ofertes, en especial amb respecte al secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva
valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots
els efectes.
2. De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter de confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la
qual se li hagi donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un
termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació, excepte que en els plecs
o el contracte s’estableixi un termini més ampli.
3. Protecció de dades. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-sisena
del TRLCSP, el tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte
així com en tots aquells regulats per la citada llei, haurà de respectar allò que estableix
la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPDCP), així com la normativa que la desenvolupa, i especialment d’allò
que disposa l’article 5 de la LOPD i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament
aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància
del següents extrems:
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades/afectades per facilitar la referida informació a l’Ajuntament de Vilanova i La
Geltrú amb la finalitat de licitar en el present procediment.
c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada al departament l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú encarregat de la
tramitació administrativa d’aquest procediment de contractació, ubicat a la plaça de la
Vila, 8, de Vilanova i La Geltrú i serà tractada per l’Ajuntament, per la qualificació,
valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació. Els
destinataris d’aquesta informació seran el propi Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, així
com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en
l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedit a la mateixa.
d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú a tractar la referida documentació i
informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
l’execució del contracte.
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2. Els interessats afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú com entitat responsable
del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del
Document Nacional d’Identitat o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.

III. SELECCIÓ DELS MEMBRES DE L’ACORD MARC
16. Mesa de contractació
La mesa de contractació, constituïda d’acord amb el que estableixen l’article 320, el punt
10 de la disposició addicional 2a del TRLCSP i l’article 21.7 del RD 817/2009, i estarà
formada pels membres següents:
- Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor de Promoció, Nova Governança i Comunicació, qui
actua com a president/a de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent el/la Sr./Sra.
Núria Blanes Meléndez, Cap del Servei de Comunicació.)
-Sra. Núria Blanes Meléndez, Cap del Servei de Premsa (actuarà com a suplent la Sra.
Esperança Fabra Godó, Tècnica auxiliar del Departament de Comunicació).
-Sr. Carles Anson i Massich, Coordinador Unitat Responsabilitat Social Corporativa de
l’Ajuntament (actuarà com a suplent el Sr. Josep Gomariz Meseguer, adjunt a la
Secretaria Municipal).
-Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep
Maria Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis
Generals)
-Sr. Marcel·lí Pons Duat, Secretari General de la corporació (actuarà com a suplent el
Sr. Francesc Torres Ferrando, assessor jurídic del servei de Contractació i la Sra. Pilar
Traver Marqués, Tècnica d’Administració General)
-Sr. Joan M. Mallofré Anguera, Cap d’Unitat Administrativa de contractació, qui actua
com a secretari de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Sílvia
Vilanova Mestres, Administrativa de Secretaria.)
17. Criteris de selecció
1. Els licitadors podran formar part de l’acord marc per a la prestació del servei de
publicitat d’un o més lots. L’òrgan de contractació farà la classificació per a cada lot, per
ordre de puntuació de major a menor dels licitadors seleccionats i admesos per a ser
part de l’acord marc. La puntuació es farà seguint els criteris que s’indiquen a
continuació.
2. Criteris de selecció per optar als lots 1 a 5. Mitjà paper
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B). Fins a 100 punts.
1. Proposta econòmica..................................................fins a 50 punts
Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
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L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer en baixa
temerària, es valorarà amb 50 punts.
Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima aplicant la següent fórmula:
P = Pressupost de licitació
Om = Oferta que més millora el pressupost de licitació
Oi = Oferta del licitador i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi =

( P − Oi )
x50
( P − Om )

Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a
l’article 85 RGLCAP.
2. Nombre d’exemplars distribuïts per edició, desglossats per àmbits territorials:
a) Local : comprèn el municipi de Vilanova i la Geltrú
b) Vegueria del Penedès: comprèn les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf
i Anoia
c) Nacional: comprèn tot el territori de Catalunya
...............................................................................................fins a 30 punts
Els licitadors hauran d’acreditar el nombre d’exemplars distribuïts per edició mitjançant
certificat d’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió, altra documentació
que ho certifiqui, o bé per mitjà de factures d’impressió.
L’oferta que més exemplars distribuïts acrediti per edició i per àmbit territorial es
valorarà amb 30 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre les magnituds màxima i mínima aplicant la següent fórmula:
Em = Nombre d’exemplars distribuïts corresponents a la millor proposta
Ei = Nombre d’exemplars distribuïts proposats en l’oferta i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi = 30 x

Ei
Em

3. Publicacions diàries amb edicions territorials...............................fins a 10 punts
Per obtenir puntuació amb aquest criteri, els licitadors presentaran en paper imprès en
format mínim A4, una mostra del titular principal i de cadascun dels titulars principals
territorial on s’inseriran les publicacions.
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4. Compromís de l’empresa de destinar un percentatge del total de l’import contractat
anualment, a publicar gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat que es
consensuaran amb l’ajuntament....................................................fins a 10 punts
Entre un 5% i un 7% .................. 3 punts
Més d’un 7% i menys d’un 10 .... 5 punts
Entre un 10% i un 15% ...............7 punts
Més d’un 15% ............................ 10 punts
3. Criteris de selecció per optar als lots 6 a 8. Mitjà digital
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B). Fins a 90 punts.
1. Proposta econòmica..................................................fins a 50 punts
Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer en baixa
temerària, es valorarà amb 50 punts.
Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima aplicant la següent fórmula:
P = Pressupost de licitació
Om = Oferta que més millora el pressupost de licitació
Oi = Oferta del licitador i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi =

( P − Oi )
x50
( P − Om )

Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a
l’article 85 RGLCAP.
2. Nombre de visites rebudes per publicació digital, desglossats per àmbits territorials:
a) Local : comprèn el municipi de Vilanova i la Geltrú
b) Vegueria del Penedès: comprèn les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf
i Anoia
c) Nacional: comprèn tot el territori de Catalunya
...............................................................................................fins a 30 punts
Els licitadors hauran d’acreditar el nombre de visites rebudes mitjançant certificat
d’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió, altra documentació que ho
certifiqui, o bé per mitjà de factures d’impressió.
L’oferta que més visites rebudes acrediti per àmbit territorial es valorarà amb 30 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre les
magnituds màxima i mínima.
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Em = Nombre de visites rebudes corresponents a la millor proposta
Ei = Nombre de visites rebudes proposades en l’oferta i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi = 30 x

Ei
Em

3. Compromís de l’empresa de destinar un percentatge del total de l’import contractat
anualment, a publicar gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat que es
consensuaran amb l’ajuntament....................................................fins a 10 punts
Entre un 5% i un 7% .................. 3 punts
Més d’un 7% i menys d’un 10 .... 5 punts
Entre un 10% i un 15% ...............7 punts
Més d’un 15% ............................ 10 punts
4. Criteris de selecció per optar al lot 9. Mitjà ràdio
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B). Fins a 90 punts.
1. Proposta econòmica..................................................fins a 50 punts
Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer en baixa
temerària, es valorarà amb 50 punts.
Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
P = Pressupost de licitació
Om = Oferta que més millora el pressupost de licitació
Oi = Oferta del licitador i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi =

( P − Oi )
x50
( P − Om )

Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a
l’article 85 RGLCAP.
2. Nivell d’audiència per franja horària..........fins a 30 punts
Els licitadors hauran d’acreditar el nivell d’audiència per franja horària rebuda mitjançant
certificat d’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió, altra documentació
que ho certifiqui, o bé per mitjà de factures d’impressió.
Es puntuarà amb 30 punts l’oferta d’inserció publicitària en la franja horària de major
audiència. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre les magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
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Em = Nivell d’audiència per franja horària corresponents a la millor proposta
Ei = Nivell d’audiència per franja horària proposats en l’oferta i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi = 30 x

Ei
Em

Els licitadors hauran de presentar la graella de programació amb indicació dels nivells
d’audiència per franja horària.
3. Compromís de l’empresa de destinar un percentatge del total de l’import contractat
anualment, a publicar gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat que es
consensuaran amb l’ajuntament....................................................fins a 10 punts
Entre un 5% i un 7% .................. 3 punts
Més d’un 7% i menys d’un 10 .... 5 punts
Entre un 10% i un 15% ...............7 punts
Més d’un 15% ............................ 10 punts
5. Criteris de selecció per optar al lot 10. Mitjà TV
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B). Fins a 90 punts.
1. Proposta econòmica..................................................fins a 50 punts
Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer en baixa
temerària, es valorarà amb 50 punts.
Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
P = Pressupost de licitació
Om = Oferta que més millora el pressupost de licitació
Oi = Oferta del licitador i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi =

( P − Oi )
x50
( P − Om )

Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a
l’article 85 RGLCAP.
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2. Nivell d’audiència per franja horària..........fins a 30 punts
Els licitadors hauran d’acreditar el nivell d’audiència per franja horària rebuda mitjançant
certificat d’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió, altra documentació
que ho certifiqui, o bé per mitjà de factures d’impressió.
Es puntuarà amb 30 punts l’oferta d’inserció publicitària en la franja horària de major
audiència. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre les magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Em = Nivell d’audiència per franja horària corresponents a la millor proposta
Ei = Nivell d’audiència per franja horària proposats en l’oferta i
Pi = Puntuació assignada al licitador i

Pi = 30 x

Ei
Em

Els licitadors hauran de presentar la graella de programació amb indicació dels nivells
d’audiència per franja horària.
3. Compromís de l’empresa de destinar un percentatge del total de l’import contractat
anualment, a publicar gratuïtament projectes d’interès social de la ciutat que es
consensuaran amb l’ajuntament....................................................fins a 10 punts
Entre un 5% i un 7% .................. 3 punts
Més d’un 7% i menys d’un 10 .... 5 punts
Entre un 10% i un 15% ...............7 punts
Més d’un 15% ............................ 10 punts
18. Obertura de la documentació
1. Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, la mesa de contractació,
en reunió interna, qualificarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs que conté el sobre A i comprovarà l’existència i correcció del DEUC.
2. Si s’observen errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades, mitjançant el correu electrònic que hagin designat,
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 2 dies hàbils. Una vegada
esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre
A, la mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
3. Seguidament es comunicarà als licitadors la data i hora de l’acte públic d’obertura del
Sobre B, que conté la documentació per a l’aplicació dels criteris avaluables de forma
automàtica a través de convocatòria publicada al Perfil de Contractant.
4. La mesa de contractació, en aquesta fase pública, obrirà i llegirà les propostes
valorables de forma automàtica procedint a la seva valoració mitjançant informe emès
per part del tècnic de la Regidoria de Comunicació.
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5. La mesa de contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació de l’acord marc.
19. Selecció per la mesa de contractació.
1. La mesa de contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació de l’acord marc de tots aquells licitadors que haguessin presentat les
ofertes vàlides segons el present plec, agrupada per lots, si han optat a més d’un, i
puntuada d’acord amb la qualificació obtinguda segons els criteris d’adjudicació en els
respectius lots.
2. Preferència en l’adjudicació. En cas d’empat, tindrà preferència en l’adjudicació les
proposicions presentades per aquelles empreses, que sense estar subjectes a
l’obligació per imperatiu legal, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin
en plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100. A aquest
efectes el licitadors hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant els
corresponents contractes de treball, fixos o temporals per discapacitat en la seva
plantilla.
En cas que persisteixi l’empat, tindrà preferència en l’adjudicació les proposicions
presentades per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència
tècnica, aportin un compromís tendent a aconseguir els objectius d’igualtat entre homes
i dones en matèria de retribucions, promoció i formació, conciliació familiar, personal i/o
altres matèries que hagi previst l’empresa, en funció del seu diagnòstic de situació en
matèria d’igualtat. Aquest document haurà d’especificar les accions que es duran a
terme i els termini necessaris per implementar les mesures proposades.
Si encara es produeix empat entre dos o més empreses un cop tingudes en compte les
circumstàncies anteriors, es decidirà la proposta d’adjudicació per sorteig.
3. L’òrgan de contractació aprovarà la llista de tots els licitadors amb els quals es
perfeccionarà l’acord marc, per ordre decreixent de puntuació obtinguda en cada lot.
4. L’òrgan de contractació, durant tota la vigència d’aquest acord marc, en execució del
propi acord marc, adjudicarà els contractes que corresponguin als licitadors seleccionat,
d’acord amb els criteris establerts en aquest plec.
20. Garantia.
1. Per participar en l’acord marc no es requerirà garantia ni provisional ni definitiva.
L’adjudicatari de cada contracte que es perfeccioni en base a aquest acord marc no
haurà de constituir garantia ni provisional ni definitiva.
21. Publicació de l’acord marc
La culminació d’aquest acord marc tindrà lloc amb la publicació de l’anunci de
formalització al DOUE i en el Perfil del contractant que inclourà una llista de tots els
licitadors integrants de l’acord marc, relacionada i puntuada de conformitat amb la
qualificació obtinguda segons l’aplicació dels criteris d’adjudicació per a cada lot.
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22. Adjudicació dels contractes basats en aquest acord marc.
1. L’acord marc es concertarà amb totes les empreses de publicitat que reuneixin les
condicions d’aptitud en el triple vessant de capacitat, solvències i no trobar-se incurses
en cap prohibició de contractar.
2. Només podran adjudicar-se contractes basats en aquest acord marc durant la seva
vigència, prenent com a data de referència la data d’adjudicació del contracte de serveis
corresponent.
3. L’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú adjudicarà els contractes basats en aquest acord
marc als empresaris que resultin seleccionats, per ordre de puntuació obtinguda en cada
lot, quant tingui la necessitat d’inserció d’una acció publicitària concreta.
23. Situacions d’incompatibilitat i la seva resolució.
1. Cap empresari podrà realitzar més dels nombre d’anuncis per lot que es relacionen a
continuació:
Lot 1: Mitjà paper. Mòdul 1: 1.500 mòduls anuals.
Lot 2: Mitjà paper. Mòdul 2: 1.000 mòduls anuals.
Lot 3: Mitjà paper. Mòdul 3: 12 mòduls anuals.
Lot 4: Mitjà paper. Mòdul 4: 1.000 mòduls anuals.
Lot 5. Mitjà paper. Mòdul 5: 46 mòduls anuals.
Lot 6. Mitjà digital. Banner 1: 250.000 impressions anuals
Lot 7. Mitjà digital. Banner 2: 500.000 impressions anuals
Lot 8. Mitjà digital. Banner 3: 600.000 impressions anuals
Lot 9. Mitjà ràdio: 850 falques anuals
Lot 10: Mitjà TV: 250 espots anuals
2. Quant un empresari assoleixi aquest límit anual per lot, es produirà una situació
d’incompatibilitat que impossibilitarà l’adjudicació de noves accions publicitàries i,
s’adjudicarà la nova acció publicitària a l’empresari següent segons l’ordre de puntuació.
3. Les comunicacions seran via correu electrònic a l’adreça del qual hauran presentat
els licitadors en la seva instància i sol·licitud del sobre A.
24. Modificacions de l’acord marc
L’acord marc només es pot modificar per raons d’interès públic d’acord amb els articles
107 i següents TRLCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa
contractista.
IV. EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC
25. Els contractes derivats de l’acord marc
1. L’adjudicació dels contractes basats en aquest acord marc tindrà lloc aplicant els
termes fixats en aquest plec sense innovar-los, modificar-los ni ampliar-los en cap dels
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seus extrems. En aquest cas no serà necessari convocar les parts a una nova licitació.
Aquesta circumstància haurà de fer-se constar explícitament en cada adjudicació.
2. Les característiques dels contractes seran les següents:
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Preu. El contractista rebrà coma contraprestació per la realització dels serveis,
el preu que resulti de la millora del preu base de licitació.
El contracte es finançarà amb càrrec a les partides pressupostàries
03.9201.2260200 Publicitat i Difusió activitats municipals, i 03.9201.2260201
Promoció exterior de la ciutat del pressupost vigent i a les diferents aplicacions
pressupostàries que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a
la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a
l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.
L’adjudicatari haurà d’acreditar, per la formalització dels contractes adjudicats, el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal i
com estableix l’article 151.2 del TRLCSP.
La durada de cada contracte es determinarà en funció de cada acció publicitària
que l’Ajuntament necessiti realitzar sense possibilitat de pròrrogues.
En execució d’aquest acord marc es perfeccionaran tants contractes com
accions publicitàries l’ajuntament necessiti realitzar en els mitjans de publicitat
que s’adjudiqui a cada empresari, mentre no es produeixi cap situació
d’incompatibilitat prevista a la clàusula 23 del present plec, en aquest cas el
contracte es perfeccionarà amb l’empresari següent per ordre de puntuació.
Es podrà adjudicar més d’un mitjà publicitari a cada empresari.
L’adjudicatari executarà els serveis objecte del contracte d’acord amb els
principis de responsabilitat i d’eficiència i complint els termes convinguts.
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en altres
clàusules d’aquest ple, aquelles que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable, en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut
en el treball, de prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les
regles de conducta que permetin assegurar el compliment del principis d’igualtat,
d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a:
a) Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la informació establerta per
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la
normativa vigent.
b) Comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les possibles situacions
de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement
que afectin, directament o indirectament, a la present contractació i puguin
posar en risc l’interès públic.
c) No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc
de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
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d) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena
de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
•

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions
realitzades i està obligada a fer-se càrrec de totes les despeses necessàries per
la prestació dels serveis contractats. L’òrgan de contractació determinarà si la
prestació del contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a l’execució
i el compliment, i pot requerir, si escau, les prestacions contractades i l’esmena
dels defectes observats amb ocasió de la finalització de la prestació. Si les
tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i
quedarà exempt de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar
el preu satisfet segons l’art. 222.1 i 222.2 del TRLCSP.
La determinació del compliment de les prestacions contractades es regirà per
allò establert a l’article 307 del TRLCSP i en els articles 203 i 204 del RGLCAP.

•

S’estableix com obligació essencial del contracte que l’empresa adjudicatària
acrediti amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’existència de
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral, ni cap
escletxa retributiva per raó de gènere del personal adscrit al contracte. La
manera d’acreditar aquest obligació serà mitjançant la presentació per escrit
davant de l’òrgan de contractació, de les mesures dirigides a la consecució
d’aquesta igualtat efectiva entre dones i homes o del pla d’igualtat, si s’escau, en
relació a les persones adscrites a l’execució del contracte.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució comportarà la
qualificació d’infracció greu als efectes que assenyala l’article 60.1 g) del
TRLCSP i comportarà l’aplicació de les penalitats previstes a la clàusula 29
d’aquest plec.

•

El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que
es formulin en relació amb el compliment de la prestació concretada.
En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de
propietat, la titularitat d’aquests drets serà de l’Ajuntament de Vilanova i La
Geltrú.

•

El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents que
no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels
que tingui coneixement amb motiu d’aquest.

•

El contractista haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la
qual pugui tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures
oportunes per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de
l’exercici de les funcions previstes en el marc d’aquest contracte.
El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades
de caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de
tercers, segons preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte,
l’adjudicatari només tractarà les dades de conformitat amb les instruccions de

•
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•
•
•
•

l’Ajuntament, i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix
l’objecte del contracte, ni les comunicarà a altres persones, encara que sigui
només per a la seva conservació. Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en
relació amb les dades de caràcter personal, les mesures de seguretat que
estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, i el Reglament de
desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre. Igualment, ha de donar compliment a la resta de preceptes que siguin
d’aplicació en matèria de protecció de dades.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues fiscals,
que estiguin relacionats amb la prestació del contracte.
Els contractes s’adjudicaran per rigorós ordre de puntuació obtinguda pels
licitadors signataris de l’acord marc en cada lot.
El contractista haurà d’estar donat d’alta d’autònom, durant tota la vigència del
contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes a l’article 216 del TRLCSP.
A partir de l’1 de gener de 2017 estaran obligats a presentar factura electrònica,
independentment del seu import els següents subjectes: Persones jurídiques,
Entitats sense personalitat jurídica i Professionals amb col·legiació obligatòria,
d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’amplia l’àmbit subjectiu
de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert
per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2012, s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació que serà facilitat per l’Ajuntament en el moment de la contractació i
serà tramesa mitjançant la bústia electrònica accessibles des de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

26. Contractes amb termes no establerts a l’acord marc.
1. Quan no sigui possible adjudicar un contracte de serveis de publicitat aplicant
únicament els termes fixats en aquest acord marc, per no trobar-se aquets
perfectament delimitats, es convocarà les parts a una nova licitació en la qual es
prendran com a base els mateixos termes de l’acord marc, formulant-los de manera
més precisa i ampliant-los en aquells extrems que fossin necessaris, d’acord amb el
procediment següent:
•
•

•
•

Per cada contracte que hagués d’adjudicar-se es consultarà per escrit (via correu
electrònic) tots els empresaris capacitats per a realitzar el seu objecte.
Es concedirà un termini suficient per a presentar les ofertes a cada contracte
específic, tenint en compte factors tals com la complexitat de l’objecte del
contracte.
Les ofertes es presentaran per escrit.
El contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta valorada
segons els criteris detallats a la clàusula 17, de valoració de les proposicions
d’aquest plec.
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•

Les característiques de drets i obligacions d’aquests contractes, seran les
establertes en l’apartat precedent, llevat que resultin incompatible amb el seu
objecte.

2. Quan no fos possible adjudicar un contracte de serveis de publicitat en cap d’ambdues
modalitats precedents es convocarà el procediment obert simplificat previst a l’article 8
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública sempre i quan el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 60.000 euros.
En aquest cas la publicació de l’anunci de licitació es farà únicament al perfil del
contractant.
27. Formalització dels contractes derivats de l’acord marc
Els contractes de serveis de publicitat derivats d’aquest acord marc es formalitzaran
d’acord amb l’article 156 del TRLCSP.
28. Indemnització per danys i perjudicis
El contractista haurà de rescabalar l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú pels danys i
indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les
obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es
determinarà per l’Ajuntament, en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia
del contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedís.
29. Règim de penalitats
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
l’Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de
penalitats o acordar la resolució del contracte.
1. Són faltes molt greus:
•
•
•
•
•

•
•
•

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions referides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments efectuals per l’Ajuntament, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.
La reincidència en la comissió de faltes greus
L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims
aplicables d’aquest concurs.

2. Són faltes greus:
•
•

L’incompliment de les condicions essencials previstes a la clàusula 25.2 d’aquest
plec.
La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva
inobservança.
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•
•
•
•

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixin falta molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
La reincidència en la comissió de faltes lleu.

3. Són faltes lleus:
•
•

•

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixin falta greu.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta
greu.
Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals contingudes al present
plec.

4. Penalitats. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les
penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
•
•
•

En cas de faltes molt greus: Per import del fins a un 50 per 100 de l’import
d’adjudicació
En cas de faltes greus: Per un import de fins a un 20 per 100 de l’import
d’adjudicació.
En cas de faltes lleus: Per un import de fins a un 10 per 100 de l’import
d’adjudicació.

5. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
6. Reintegrament de les penalitats. L’import de les penalitats podrà fer-se efectiu
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista.
V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
30. Extinció de l’acord marc o del contracte
1. L’acord marc s’extingeix pel transcurs del seu termini
2. El contracte s’extingeix per compliment o per resolució.
31. Compliment del contracte
1. Són causa de resolució del contracte:
•
•
•
•

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista, sense perjudici d’allò que
preveu l’article 85 del TRLCSP
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altres
procediment.
L’acord mutu entre l’Ajuntament i el contractista
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i
l’incompliment del termini assenyalat a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 112
del TRLCSP
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•

•
•

•
•

La demora en el pagament per part de l’Ajuntament per un termini superior a
l’establert a l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a
l’empara del seu apartat 8.
L’incompliment de la resta de les obligacions contractuals essencials,
qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
La impossibilitat d’executar la prestació en els terminis inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el
contracte de conformitat amb el que disposa el títol V del Llibre I del TRLCSP.
Les establertes expressament en el contracte.
Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el
TRLCSP

32. Efectes.
1. L’incompliment per part de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, de les obligacions del
contracte determina a favor de l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels
danys i perjudicis que aquest incompliment li irrogui.
2. Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha
d’indemnitzar a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú pels danys i perjudicis ocasionats.
La indemnització s’ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau,
s’hagi constituït, sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista
per que fa a l’import que excedeixi en de la garantia.
33. Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per la seva resolució posaran
fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Vilanova i La Geltrú, 15 de febrer de 2018
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Annex I

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat
Dades de l’empresa licitadora
Tipus empresa
empresa individual
Nom de la raó social

persona jurídica

Tipus de societat
NIF/CIF

Núm. de registre de societats

Domicili de la seu social
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Dades de la persona representant de l’empresa licitadora
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Relació amb la firma comercial

propietari

apoderat

altres

Declaració de responsabilitat
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a
titular o propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu
consell d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap
prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els
articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa
Lloc i data
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ANNEX 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
Proposició econòmica de contractació
Dades de l’empresa proposant
Nom
NIF/CIF
Domicili social
Codi postal

Localitat

Dades de la persona representant de l’empresa
Cognoms i nom

NIF

Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Relació amb la firma comercial

propietari

apoderat

altres

Dades de l’objecte del contracte
Núm. d’expedient 000008/2017- CONT
Descripció de l’objecte
Servei de publicitat institucional de Vilanova i la Geltrú
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o
de l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit en el lot
o lots que s’indiquen, per la quantitat d’euros consignada en aquesta proposició
econòmica.
Proposta econòmica preus unitaris (sense IVA).
Lots Mitjà paper
Opcions

Preu unitari euros/mòdul

Lot 1. Mòdul 1. Entre 47 x 35
mm i els 68 x 58 mm

€

Lot 2. Mòdul 2. Entre 47 x 17
mm i els 49 x 25 mm

€

Lot 3. Mòdul 3. Entre 165 x
235 mm i 167 x 137 mm

€
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Lot 4. Mòdul 4. Entre 30 x 34
mm i 38 x 48 mm

€

Lot 5. Mòdul 5. Entre 37 x 32
mm i 38 x 35 mm

€

Lots Mitjà digital
Opcions

Preu unitari euros/baner

Lot 6. Baner 1. Entre 468 x
60 píxels i 728 x 90 píxels.

€

Lot 7. Baner 2. Entre 180 x
150 píxels i el roba pàgines
de 300 x 250 píxels

€

Lot 8. Baner 3. Entre 300 x
300 píxels i el roba pàgines
de 300 x 600 píxels

€

Lot 9: Mitjà ràdio
Preu unitari/falca
€
Lot 10: Mitjà TV
Preu unitari/espot
€

Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa

Lloc i data
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