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ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB MITJANS PROPIS ENTRE AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ I INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, SAM (M.P)

Vilanova i la Geltrú, 17 de març de 2022

Reunits
D’una part, la Il·lma. Sra. Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,
assistida en aquest acte pel Sr. Isidre Martí i Sardà, com a secretari general
d’aquest Ajuntament.
D’una altra part, Jordi Martí Bosquet, qui actua en aquest contracte en la seva
condició de gerent d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat
Anònima Municipal, (M.P) (en endavant ICVSAM) segons acord del Consell
d’Administració de data 26 de juny de 2013.
Totes les parts es reconeixen mútua capacitat, legitimació i la subsistència dels seus
càrrecs per la formalització del present document d’acord amb els següents:

Antecedents de fet
I.- La comunicació és un eix estratègic de la gestió municipal que va més enllà de la
publicació de continguts o de la repercussió mediàtica d’accions o informacions, tot i
que les accions de comunicació són una part essencial d’aquesta comunicació, que té
com a finalitat assegurar-se que la població del municipi tingui accés a una informació
clara, veraç i útil sobre els temes que són de competència municipal.
La responsabilitat de la comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (d’ara en
endavant l’Ajuntament) recau en el departament de Comunicació que, entre d’altres, té
les funcions següents:
˗ Dirigir la comunicació de l’acció de govern, realitzant assessorament, construint el
relat que es vol comunicar i planificant estratègies.
˗ Consolidar els canals municipals com a referent comunicatiu de la ciutadania, on
trobin informació fiable, útil i veraç, així com respostes a les seves qüestions.
˗ Fomentar l’apropament entre l’administració i la ciutadania, aprofitant la potencialitat
d’eines com les xarxes socials.
˗ Obtenir la cobertura dels mitjans de comunicació adequada, d’acord amb les
estratègies comunicatives previstes.
˗ Estendre el concepte de comunicació integral, donant per entès que tot comunica.
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L’Ajuntament precisa de la col·laboració de la societat municipal Informació i
Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal (d’ara en
endavant ICVSAM) per realitzar les tasques relacionades amb la comunicació, la
promoció institucional, i la promoció de la ciutat.
II.- De conformitat amb l’article 1 dels estatuts d’ICVSAM, aprovats definitivament
mitjançant acord de ple municipal en sessió de data13 de desembre de 2021 la
Societat s'anomena "Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat
Anònima Municipal" i té naturalesa jurídica de societat privada municipal i unipersonal
del soci únic, l'Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Es reconeix expressament la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, als efectes de poder rebre els encàrrecs que aquest efectuï,
respectant allò establert a l’art 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual 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. El seu règim jurídic serà el següent:
˗
˗
˗
˗

Els encàrrecs municipals seran d’execució obligatòria per part de la societat.
L’encàrrec es conferirà mitjançant acords unilaterals per part de l'Ajuntament.
La retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades per l'Ajuntament.
La societat no podrà participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament,
sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l’execució
de la prestació que va ser objecte de la licitació.

Que la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es
troba publicat degudament a la Plataforma de Contractació.
III.- ICVSAM és la societat que gestiona Canal Blau TV i Canal Blau Ràdio que són,
per tant, mitjans de comunicació municipals. L’Ajuntament necessita vehicular una part
important de les accions publicitàries, informatives i de divulgació municipals a través
dels mitjans de comunicació municipals.
És per això que es veu necessari l’establiment del present encàrrec de gestió amb
l’objecte de definir les accions de comunicació que l’Ajuntament vehicularà a través
d’aquests mitjans.

Fonaments de Dret
I.- L’article 86 de la llei 40/2015 d’1 d’Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSP) en relació a la definició de mitjà propi.
II.- L’article 31.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, que estableix que les entitats
que pertanyen al sector públic també poden cooperar entre si mitjançant
sistemes de cooperació vertical consistents en l’ús de mitjans propis
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personificats en el sentit i amb els límits que estableixen l’article 32 per als poders
adjudicadors, i l’article 33 per als ens del sector públic que no tinguin la consideració
de poder adjudicador, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització, mitjançant
l’acord d’encàrrec oportú, i sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui
qualificar de contractual.
L’article 32 de la Llei 9/2017, que regula els encàrrecs dels poders adjudicadors a
mitjans propis personificats, que no tenen la consideració de contracte i, per tant, estan
exclosos de la llei de contractes.
Així, els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera directa
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió
d’obres i concessió de serveis, valent-se d’una altra persona jurídica diferent d’ells, ja
sigui de dret públic o de dret privat, amb l’encàrrec previ a aquesta, amb subjecció al
que disposa aquest article, sempre que la persona jurídica que utilitzin mereixi la
qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells de conformitat amb el
que disposen els tres apartats següents, i sense perjudici dels requisits que estableix
per als mitjans propis de l’àmbit estatal la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Els mitjans propis personificats són una forma d’organització dels poders adjudicadors
per executar de manera directa prestacions contractuals, a canvi d’una compensació
tarifària.
L’article 3.3 apartat a) de la LCSP, estableix que es consideren poders adjudicadors,
als efectes d’aquesta Llei, les administracions públiques.
Segons l’article 32.2 del mateix text legal, tenen la consideració de mitjà propi
personificat respecte d’una única entitat concreta del sector públic les persones
jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cadascun dels
requisits que s’estableixen a continuació:
a) Que el poder adjudicador que li pugui conferir encàrrecs exerceixi sobre l’ens
destinatari d’aquests un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria
sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que el primer pugui
exercir sobre el segon una influència decisiva sobre els seus objectius
estratègics i decisions significatives.
En tot cas, s’entén que el poder adjudicador que li pot conferir encàrrecs ostenta
sobre l’ens destinatari d’aquest un control anàleg al que exerceix sobre els seus
propis serveis o unitats quan ell mateix o bé un altre o altres poders adjudicadors o
persones jurídiques controlats de la mateixa manera pel primer li puguin conferir
encàrrecs que siguin d’execució obligatòria per a l’ens destinatari de l’encàrrec,
perquè així ho estableixen els estatuts o l’acte de creació, de manera que hi hagi
una unitat de decisió entre ells, d’acord amb instruccions fixades unilateralment per
l’ens que pot dur a terme l’encàrrec.
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b) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es portin
a terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa
l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa
manera per l’entitat que fa l’encàrrec.
c) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació juridicoprivada, a
més, la totalitat del seu capital o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública.
d) La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec respecte
del poder adjudicador concret que fa l’encàrrec s’ha de reconèixer expressament en
els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels requisits
següents:
˗ 1r. Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que
hagi de ser mitjà propi.
˗ 2n. Verificació, per l’entitat pública de què depengui l’ens que hagi de ser mitjà
propi, que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització
dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.
Els encàrrecs no tenen la condició de contractes, però han de complir les normes
següents:
1. El mitjà propi ha de publicar en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
amb relació a quins poders adjudicadors és mitjà propi i els sectors d’activitat que
estan compresos en el seu objecte social, amb relació als quals pot executar
encàrrecs.
2. Els documents en què es formalitzin els encàrrecs s’han de publicar a la Plataforma
si són superiors a 50.000 euros, IVA exclòs. Trimestralment, cal publicar la
informació relativa als encàrrecs superiors a 5.000 euros (objecte, termini, tarifes i
identitat del mitjà propi destinatari).
III.- L’article 7.8 c) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
afegit, estableix que no es troben subjecte a l’impost els serveis prestats en virtut dels
encàrrecs executats per ens, organismes i entitats del sector públic que ostentin,
d’acord amb l’article 32 de la LCSP, la condició de mitjà propi personificat del poder
adjudicador.
IV.- L’article 14.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableix que la transparència en l’àmbit dels convenis
de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre
els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
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Encàrrec a mitjà propi:
PRIMER.- OBJECTE I DEFINICIÓ
El present encàrrec té per objecte l’establiment d’un encàrrec de gestió a mitjà propi
amb la finalitat de definir les accions de comunicació que l’Ajuntament vehicula a
través dels mitjans de comunicació locals Canal Blau Ràdio i Canal Blau TV, i
determinar-ne l’aplicació pressupostària per executar-ho.
Aquestes accions de comunicació s’agrupen en els conceptes que es relacionen a
continuació, que s’acordaran amb la gerència d’ICVSAM per tal de garantir que siguin
assumibles (volum, terminis i requisits tècnics):
Campanyes de comunicació a la ràdio i la televisió
Producció i inserció d’espais publicitaris a la ràdio i televisió locals per contribuir a les
accions de comunicació de l'Ajuntament.
1. Producció d’espots per a televisió. Els espots produïts per Canal Blau TV seran
propietat de l’Ajuntament, que podrà utilitzar-los per a campanyes en altres
mitjans.
2. Inserció d'espots a la televisió local
3. Enregistrament de falques per a la ràdio local i altres mitjans.
4. Inserció de falques a la ràdio local.
Elaboració i emissió de reportatges televisió
Producció, edició i emissió de reportatges a Canal Blau TV, sobre temes que
l’Ajuntament consideri d’interès municipal. El guió d’aquests reportatges serà
proporcionat per l’Ajuntament i la viabilitat dels encàrrecs estarà condicionada a la
capacitat tècnica de CB TV per a realitzar-los amb les condicions i terminis sol·licitats.
Un cop produïts, els reportatges s’entregaran a l’Ajuntament, que podrà utilitzar-los
per a campanyes en altres mitjans.
Programació informativa a Canal Blau Ràdio
Programació informativa a Canal Blau Ràdio, per a la divulgació de les activitats
municipals i de ciutat, que inclogui com a mínim un magazín diari de 60 minuts, de
dilluns a divendres.
Emissió / enregistrament de directes
Enregistrament i emissió d’esdeveniments quan l’Ajuntament ho consideri escaient en
funció de la seva rellevància i interès general.
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SEGON.- TERMINI EL PRESENT ENCÀRREC
El termini de duració del present encàrrec és de 4 anys, iniciant-se durant l’exercici
2021

TERCER.- RÈGIM ECONÒMIC
La despesa que es deriva del règim econòmic del present encàrrec de gestió
ascendeix a un import de 40.500,00 € anuals, i un total de 162.000,00 € per la totalitat
del període de l’encàrrec.
La despesa acordada per a les accions d’aquest encàrrec de gestió serà amb càrrec a
l’aplicació: 03.9201.2260200 Publicitat i difusió activitats municipals del pressupost de
despeses vigent, i supeditat a l’existència de crèdit a les aplicacions que a tal efecte
s’habilitin en els pressupostos municipals dels propers exercicis.
Forma de pagament
Els imports corresponents es faran efectius a ICVSAM en pagaments trimestrals,
prèvia presentació de la factura corresponent, i d’acord amb aquesta previsió:
-

Febrer: 10.125,00 €

-

Maig: 10.125,00 €

-

Agost: 10.125,00 €

-

Octubre: 10.125,00 €

QUART.- Seran causes de resolució:
a)

Per mutu acord entre les parts.

b)

Per extinció del termini de vigència

c)

Per incompliment reiterat de les obligacions i compromisos establerts en el present
encàrrec.

d)

Per causa de força major degudament justificada.

e)

Per impossibilitat material o legal sobrevinguda

f)

La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.

g)

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del present encàrrec.

h)

Per pèrdua sobrevinguda de la condició de mitjà propi personificat.

i)

Qualsevol altra causa admissible en dret.

j)

Causa d’interès públic justificada.
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CINQUÈ.- PUBLICITAT. PERFIL DEL CONTRACTANT
Publicar el present encàrrec de mitjà propi en el BOPB i en el perfil del contractant,
d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i els articles 32.6 b) i 63.6 de la LCSP.
La informació relativa als encàrrecs d’un import superior a 5.000 euros s’ha de publicar
almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus
d’encàrrecs ha de ser, almenys, el seu objecte, la durada, les tarifes aplicables i la
identitat del mitjà propi destinatari de l’encàrrec, i els encàrrecs s’han d’ordenar per la
identitat del mitjà propi.

SISÈ.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Ambdues parts s’obliguen a complir, en referència a l’objecte del present conveni, la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i drets
digitals i el seu reglament UE) 2016/679 del Parlament 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 (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016)

I en prova de conformitat totes les parts firmen el present document en tres exemplars i
en un sol efecte en la data ut supra.

L'alcaldessa

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

Isidre Martí Sardà
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