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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 25887/2018

Document: 141193/2018

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE DE Publicitat, informació institucional sobre las activitats i els
serveis municipals i difusió pública d'anuncis oficials, edictes i ofertes de treball al Tot Sant Cugat
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte,
justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte:
1.
2.

Objecte del contracte: Publicitat, informació institucional sobre las activitats i els serveis
municipals i difusió pública d'anuncis oficials, edictes i ofertes de treball al Tot Sant Cugat
Durada del contracte: La durada del contracte s’estableix en dos anys

3. Pressupost de licitació: S’estableix el següent pressupost que s’ajusta als preus existents al mercat.
NECESSITATS DEPARTAMENT
COMUNICACIÓ
VERSIÓ PAPER
Anunci setmanal posició preeminent DIN A5
Doble pàgina setmanal per a destacats agenda municipal DIN A5
Publicació Ajuntament informe quinzenal DIN A5
2 portades pactades per any DIN A5
2 encartaments d’informació municipal (flyer dues cares) sense impressió
4 entrevistes a doble pàgina a l’any DIN A5
3 especials informatius a doble pàgina DIN A5
VERSIÓ DIGITAL
3 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al
butlletí i canal WhatsApp
12 campanya de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada,
notícies, seccions (2 setmanes baner portada i dues setmanes, doble baner interior
portada) Mides 970*250px/300*600p
4 entrevistes a l’any (venen del paper)
3 especials informatius a l’any (venen del paper)
CULTURA
VERSIÓ PAPER
2 portades l’any per la XCCP DIN A5
4 pàgines color l’any per la XCCP DIN A5
3 entrevistes a doble pàgina per la XCCP/art DIN A5
1 pàgina mensual Joventut DIN A5
6 pàgines per a exposicions municipals i 6 per activitats culturals DIN A5

PREU ANUAL
AJUNTAMENT

14.265,72.-€
21.992,22.-€
6.713,28.-€
5.000,00.-€
1.099,28.-€
2.466,56.-€
1.542,90.-€
1.200,00.-€
11.136,00.-€
640,00.-€
600,00.-€

5.000,00.-€
630,28.-€
1.849,92.-€
1.390,92.-€
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1 pàgina setmanal centres culturals/cultura DIN A5
3 encartaments del programa
VERSIÓ DIGITAL
Baner preferent amb enllaç al web de la XCCP (durada 12 mesos) Mides:
970*90/300*250/300*50)
4 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al
butlletí i canal WhatsApp
12 campanya de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada,
notícies, seccions (2 setmanes baner portada i dues setmanes, doble baner interior
portada) Mides per campanya 970*250px / 300*600px
3 entrevistes pactades per any (les el paper)
MUSEUS DE SANT CUGAT
VERSIÓ PAPER
2 portades pactades a l’any DIN A5
4 pàgines a l’any DIN A5
6 faldons l’any de 3 mòduls cadascun a notícies/lectors
3 entrevistes a doble pàgina per la XCCP/art DIN A5
VERSIÓ DIGITAL
4 campanyes de baners de durada d’un mes cadascuna. Visibilitat: Portada,
notícies, seccions (2 setmanes baner portada i dues setmanes, doble baner interior
portada) Mides per cada campanya 970*250px / 300*600px
4 redaccionals amb promoció a Facebook, Twitter, Instagram i notificació al
butlletí i canal WhatsApp
3 entrevistes pactades per any (les del paper)
21% IVA
TOTAL

5.911,41.-€
1.648,92.-€
5.615,00
1.600,00.-€
11.136,00.-€
480,00.-€

5.000,00.-€
630,28.-€
142,86.-€
1.849,92.-€

3.712,00
1.600,00.-€
480,00.-€
115.333,47.-€
24. 220,03.-€
139.553,50

En cas de noves necessitats d’informació institucional per part d’altres àmbits municipals o dels mateixos
àmbits no previstos en el moment de preparar el contracte, s’aplicaran els següents preus:

1 pàgina a notícies DIN A5
1 pàgina de publicitat normal DIN A5
1 edicte a una pàgina DIN A5
1 edicte a mitja pàgina DIN A7

4.

485,60.-€
441,45.-€
305,88.-€
163,80.-€

Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense
incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de
la LCSPS, el següent:
a.

Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost base de licitació
corresponent al període inicial (2 anys sense IVA):
- Possible pròrroga de dos anys:

246.015,50 €
246.015,50 €
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- Possibles modificacions:
Total valor estimat del contracte:

49.847,73.-€
541.878,73€
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