AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CONTRACTE

DE

SERVEIS

DE

COMUNICACIÓ

DE

L’AJUNTAMENT

DE

CASTELLBELL I EL VILAR ( EXP 2457/2020)

Castellbell i el Vilar, a la data de la signatura electrònica
COMPAREIXEN
D’una part, la senyora MONTSERRAT BADIA i MORENO, amb D.N.I núm.
XXXXXX09-L Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar,
domiciliada als efectes del present contracte al carrer Joaquim Borràs, número 40,
codi postal -08926 de Castellbell i el Vilar (Barcelona).
I d’altra, la senyora MARIA NEUS ARTIGAS TOMÀS, amb D.N.I núm. XXXXXX34X, i domicili al carrer urbanització Sant Sebastià, núm.3 , codi postal 08695 Bagà
(Barcelona).
INTERVENEN
La primera persona, en nom i representació de l’Ajuntament de Castellbell i el
Vilar (en endavant l’Ajuntament), carrer Joaquim Borràs, núm. 40, actuant en la
seva condició de titular de l’Alcaldia-Presidència, assistida de la secretària de la
Corporació, senyora Maria Ubach i Fuentes.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte del
servei de comunicació de Castellbell i el Vilar (Exp 2457/2020), adjudicat
mitjançant procediment obert simplificat sumari i adjudicació mitjançant un únic
criteri d’adjudicació i tramitació anticipada, que serà el preu, d’acord als següents:
ANTECEDENTS
PRIMER.- La Junta de Govern Local , en sessió de data 16 de novembre de 2021
va aprovar l’expedient de contractació , mitjançant procediment Obert Simplificat,
abreujat del Servei de comunicació de Castellbell i el Vilar, així com el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la Memòria
justificativa que regeixen l’esmentat contracte.
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La segona persona, en nom i representació de l’empresa CatPress, Serveis de
Comunicació SL (en endavant "l’empresa adjudicatària”) amb NIF núm B63915466, , i amb domicili al carrer urbanització Sant Sebastià, núm.3 , codi postal
08695 Bagà (Barcelona).

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
SEGON.- La Unitat Tècnica de Contractació, en sessió de data 28 de desembre de
2021 , va proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a favor del
licitador CatPress, SERVEIS DE COMUNICACIÓ, S.L, per ser la proposta més
avantatjosa per aquesta Corporació.
TERCER.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de desembre de 2021,
va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:
“ACORDA:
PRIMER. ADMETRE a la licitació a tots els licitadors per haver presentat la
documentació exigida pel Plec de clàusules administratives particulars.
SEGON.- APROVAR la CLASSIFICACIÓ efectuada per la Unitat tècnica de Contractació,
per ordre decreixent, totes les proposicions presentades i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals conforme al que es disposa a l’art. 149 de la LCSP, de la
manera següent:
Numero
Denominació social
classificacio
1

CatPress,

serveis

de

NIF

Puntuació

B63915466

20

B67106773
B64702699

16’76
16’13

B64309313

6’82

comunicació SL
2
3

PatrocinaM
Estudi de Comunicació Intus

4

MIRADA LOCAL, SL

TERCER.- ADJUDICAR el contracte de serveis de comunicació de l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, a favor de l’empresa CatPress, SERVEIS DE COMUNICACIO SL,
amb NIF B63915466 ,
per un preu de contracte anual de 6.518€ (s/IVA), més
1.368’78 €anual, en concepte d’IVA ( total preu 7.886’78€/anual) per ser la
proposta més avantatjosa per aquesta Corporació, d’acord amb els criteris
d’adjudicació.
QUART.- APROVAR la despesa plurianual corresponent al contracte adjudicat, de
la següent forma, adoptant el compromís d’incloure en els pressupostos dels
exercicis els imports corresponents.

2022

2023

2024
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S.L.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

Contracte anualitat 1

Contracte anualitat 2

Possible prorroga

7.886’78€

7.886’78€

7.886’78€

CINQUÈ.- SOTMETRE l’adjudicació del contracte i l’aprovació de la despesa a la
condició suspensiva de l’efectiva consolidació del crèdit que, el pressupost de 2022
autoritzi.
SISÈ.- PROCEDIR a la formalització del corresponent contracte, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació
SETÈ.- PUBLICAR l’Acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent
en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament i procedir a la notificació als licitadors.”
En conseqüència, ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte
administratiu de Serveis abans esmentat, i que queda subjecte a les següents:

PRIMERA.- L’empresa adjudicatària CatPress, Serveis de Comunicació SL amb
NIF B63915466 es compromet a l’execució del contracte de serveis corresponent a :
“CONTRACTE DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ DE CASTELLBELL I EL VILAR”
Exp. 23457/2020, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars que
consta en l’expedient, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària;
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva.
SEGONA.- El preu del contracte, de conformitat amb la proposició econòmica
presentada per l’empresa adjudicatària en el procediment de licitació, es fixa per
un preu de contracte anual de 6.518€ (s/IVA), més 1.368’78 € anual, en concepte
d’IVA ( total preu 7.886’78€/anual), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 91222799.
La despesa plurianual corresponent al contracte adjudicat, de la següent forma,
adoptant el compromís d’incloure en els pressupostos dels exercicis els imports
corresponents:
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CLÀUSULES:

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

2022

2023

2024

Contracte anualitat 1

Contracte anualitat 2

Possible prorroga

7.886’78€

7.886’78€

7.886’78€

TERCERA.- L’empresa adjudicatària presta la seva conformitat al Plec de
Clàusules administratives i tècniques, que és document contractual, signant-lo en
aquest acte i se sotmet, per el que no es trobi en ell establert als preceptes de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
I perquè així consti , ambdues parts signen el present document en format
electrònic en la data de la darrera signatura electrònica.

L’Alcaldessa – Presidenta,

Empresa adjudicatària,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE
DE SERVEIS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
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La secretària-interventora,

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la realització del Servei de comunicació de Castellbell i el
Vilar per a recollir els objectius, destinataris, estratègies, accions i missatges de
comunicació amb el següent objectiu: incentivar la identitat local i el sentiment de
pertinença a Castellbell i el Vilar; ubicar el municipi en l’imaginari pròxim de la
província de Barcelona i, en extensió, en l’àmbit català; promocionar aquells actius,
esdeveniments i activitats que es generen des de Castellbell i el Vilar i que són font
de notícies en clau positiva.
Necessitat a satisfer:
La necessitat a satisfer és disposar d’un servei integral de comunicació i relació
amb els mitjans de comunicació, per tal de promocionar les activitats i actuacions
de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, tenint en compte que actualment el
Consistori no disposa de mitjans i recursos tècnics adients per portar a terme totes
aquestes actuacions, en conseqüència cal procedir a l’auxili mitjanant la
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
control de despesa,
i amb total respecte al principis d’eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de Serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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.

L’objecte d’aquest contracte no es dividirà en lots ja que la realització independent
de les diverses prestacions que composen l’objecte del contracte dificultaria
l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

Codi CPV
1

Descripció
79342200-5 Serveis comunicació

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat sumari,
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1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d’adjudicació, que
serà el preu.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
http://www.castellbellielvilar.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del contracte
El Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte és:
- LOT 1: quantia de 9.447,80 euros/any (exclòs IVA) i de 11.431,82 €/any inclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 28.343,40 euros (IVA
exclòs).

De conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon,
de la LCSP, es tracta d'una contractació de tramitació anticipada, per la qual cosa
l'execució del contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici
pressupostari corresponent
L’aplicació pressupostària serà 912-22799
La despesa té abast plurianual distribuït en les següents anualitats:
2022
Contracte anualitat 1
11.431’82

2023
Contracte anualitat 2
11.431,82

2024
Possible pròrroga
11.431,82

L’autorització de la despesa de caràcter plurianual, se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressuposts, d’acord a l’article 174 del
TRLRHL
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
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CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
No cap la revisió de preus.

CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte/Termini de Lliurament i
Emplaçament
El termini d'execució i lloc d'execució de cadascun dels lots serà:

Lot
1

Termini d'execució
2 anys

Emplaçament
Castellbell i el Vilar

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual.
El contracte podrà prorrogar-se:

Termini
Descripció

1 any
Servei de Comunicació de Castellbell i el Vilar

La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació
pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari.

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies
inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en aquest.

Nota: De conformitat amb l’article 159.4 de la LCSP tots els licitadors que es
presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic, o en el Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes sempre que no es
vegi limitada la concurrència. Atesos els pronunciaments administratius de les
Juntes Consultives de Contractació s’admetrà, no obstant, per tal de no limitar la
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Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
concurrència, que les empreses que no estiguin inscrites acreditin haver sol.licitat
la seva inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma fins
la data de presentació d’ofertes.

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
9.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina
de preparació i presentació d'ofertes del Perfil del Contractant
http://www.castellbellielvilar.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es
presentaran, dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de
l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de
contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina SOBRE
DIGITAL posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en el SOBRE DIGITAL
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=castellbell&reqCode=viewDetail&idCap=2967373&.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
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La utilització d'aquests serveis suposa:

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics
en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell
de temps.
9.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys,
sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre
que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte
d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de
correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
9.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu
electrònic, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del Servei de
Comunicació de Castellbell i el Vilar». La denominació dels arxius és la
següent:
ARXIU ELECTRÒNIC «A»

Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de
l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient
per a la contractació del Servei de Comunicació de Castellbell i el Vilar per
procediment obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la
licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de
____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.
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PROPOSICIÓ ECONÒMICA

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, atès que
les prestacions estan perfectament definides tècnicament, s'atendrà a un únic
criteri d’adjudicació, que és el preu.

Baixa econòmica

Fins a 20 punts ( criteri automàtic)

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
D’acord amb el previst a l’article 142 de la LCSP, no s’admeten variants.

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà
als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest
tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
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S’assignarà la màxima puntuació a
l’oferta més baixa respecte el
pressupost de licitació, puntuant-se la
resta d’ofertes mitjançant la següent
fórmula:
Pi = 20x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està
valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que
s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica
de totes les presentades i admeses

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres:
1. L’oferta es considerarà temerària quan es compleixi:
Oi>Ti
On:
Oi= Puntuació obtinguda per l’oferta en qüestió
Ti= Llindar de temeritat segons la següent fórmula
Ti=1,25*SUMA (Oi)/n
On :
Oi= Puntuació obtinguda per cadascun dels licitadors
n= Número d’ofertes presentades.
Rebudes les justificacions, l’òrgan de contractació o la unitat tècnica sol·licitarà un
informe tècnic, generalment al funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions
tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que
analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder
mantenir la seva oferta.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les
analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació
motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts
per al lot , es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes,
s'utilitzaran els següents criteris per resoldre aquesta igualtat:
1r: Proposicions presentades per aquelles empreses que un cop finalitzat el termini
per presentar ofertes, tinguin a la seva plantilla un % superior de personal amb
discapacitat, al que els imposi la normativa
2n: L’empresa que tingui a la seva plantilla un % superior de personal fixe amb
discapacitat
3r: Menor % de contractes temporals en plantilla
4art: Major percentatge de dones en la plantilla
5è: En darrer terme i de persistir l’empat, es realitzarà un sorteig
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En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són 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, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no
amb caràcter previ.

CLÀUSULA CATORZENA. Obertura de Proposicions
L'òrgan de contractació va designar la unitat tècnica en acord de Junta de Govern
Local de data 22/10/2019, que serà l’encarregada de l'obertura i de la valoració de
les proposicions:
PRIMER.- Designar les següents persones, com a custodis dins la Plataforma de
Contractació de les entitats locals, que actuaran així mateix, com a unitat tècnica
auxiliar de contractació en els procediments obert simplificat abreujat competència
d’aquesta Junta de Govern:
Sergi Trigo Gallardo, tècnic jurídic.
Maria Ubach, secretària-interventora
suplents: Manel Tribaldos, arquitecte tècnic
Anna Serran, funcionaria administrativa

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?
reqCode=start&set-locale=ca_ES
Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà de forma automàtica d'acord amb
les fórmules establertes en la clàusula desena d'aquest plec, generant-se la
proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder
bastant per formular l'oferta, i no està incursa en cap prohibició per contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un
Estat membre de la Unió Europea.
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L'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, garantint que l'obertura no es
realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa
no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte
En un termini de 5 dies des de la finalització del termini per presentar proposicions,
es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors,
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard
dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic.
En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard
dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte
dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

CLÀUSULA DISSETENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord
amb lo establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic:
1. obligacions en relació als subcontractistes i subministradors:
1.1. Un cop formalitzat el contracte i dins de la setmana següent de la signatura,
l’empresa contractista comunicarà per escrit a l’òrgan de contractació, l’empresa o
empreses subcontractistes, i aportarà en relació a aquesta o aquestes:
a) La documentació acreditativa de la capacitat i solvència, i del compliment dels
riscos laborals
b) La descripció dels treballs en concret que es subcontracten.
c) En relació al personal d’aquesta empresa, aprotarà al mateixa documentació
requerida del seu personal propi.
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El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent
del seu càrrec les corresponents despeses.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
En cas que es subcontracti una empresa amb posterioritat a la setmana indicada,
caldrà justificar que no es tenia coneixement de la necessitat d’aquesta
contractació prèviament, i en relació a aquest subcontracte, caldrà aportar, en el
mateix moment en que es perfeccioni la participació de l’empresa, la informació
indicada en el paràgraf anterior.
1.2. La contractista principal, tindrà l’obligació de complir les condicions legals de
pagament a les possibles subcontractistes i subministradores, per tal que
l’Ajuntament de la Castellbell i el Vilar pugui comprovar aquest compliment caldrà
que remetin a la unitat de contractació:
a) Les condicions de subcontractació o subministrament pactades amb cada
empresa (que no poden empitjorar les legalment establertes), que guardin una
relació directa amb el termini de pagament. Aquesta informació es remetrà tant
bon punt es perfeccioni la seva participació
b) el justificant del compliment dels pagaments a les subcontractistes o
subministradores, un cop acabada la prestació que aquestes tinguin
subcontractada o contractada, dins dels terminis de pagament legalment
establerts.
No es procedirà a la recepció amb conformitat del contracte, i a la conseqüent
cancel·lació i retorn de garanties fins que l’Ajuntament disposi la informació
sol·licitada i n’hagi fet les comprovacions que corresponguin.
2. Obligacions de qualitat d’ocupació
2.1. La contractista ha d’assumir durant l’execució del contracte, l’obligació
d’aplicar al personal adscrit a la seva execució, les condicions laborals establertes
en el darrer conveni col·lectiu sectorial que li sigui aplicable, sens perjudici de les
millores sobre el que en aquest conveni s’estableixi.
En aquest sentit, l’oferta econòmica ha de ser adequada per der front al cost
derivat de l’aplicació del conveni sectorial que correspongui, sense que en cap cas
els preus/hora dels salaris recollits puguin ser inferiors als que estableixi el conveni
més cost de la Seguretat social.

18.1 Abonaments al contractista
El contractista presentarà factura mensual, on haurà de constar annex amb la
següent informació i que serà conformada pel tècnic d’Esports de l’Ajuntament:
Activitats concretes realitzades en el mes corresponent, assenyalant els
dies i hores per a cadascuna.
La factura serà expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,
les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
En la factura hi ha de constar el nom del contracte, numero d’expedient de
contractació, i les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències
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CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de les Parts
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en matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari,
que són les següents:
- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Departament de Intervenció.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local per delegació
- Destinatari: Ajuntament de Castellbell i el Vilar – SERVEIS A LES PERSONES
- Expedient: núm.: 2457/2021
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als
efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és
L01080538, l’òrgan gestor és L01080538, i l’oficina comptable és L01080538.
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
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
18.2. Obligacions laborals, socials i de transparència

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si
bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb allò establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari
del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota
la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
18.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
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El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria
laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial
decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del
Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
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particulars en relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució
del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials,
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que
ha tramitat el contracte, la següent informació:
- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així
com dels realitzats als subcontractistes.
- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment
d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al
compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el
personal que gestiona el contracte.

18.4. Termini de garantia
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 30 dies , a
comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual
l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i
en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que
s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la
responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista
l'esmena d'aquests.
18.5. Despeses exigibles al contractista
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Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de
resolució del contracte, segons sigui procedent.
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Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns
altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que aquestes assenyalin.
18.6. Obligacions
autoritzacions

relatives

a

la

gestió

de

permisos,

llicències

i

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionarho per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos,
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes
de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici,
execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els
documents que per a això siguin necessaris.

CLÀUSULA DINOVENA. Subcontractació
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades
següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per
contractar amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació
professional precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici
dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels
treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment de lo establecido
en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i
control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de
l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives
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-Import de les prestacions a subcontractar.
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particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part de
l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les
prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a
l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs
realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat
en el marc del contracte actual.

CLÀUSULA VINTENA. Modificacions Contractuals Previstes
No està prevista la modificació del contracte
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen
les condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerantse a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Cessió del Contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la
solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent
d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar
incurs en una causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.
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És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol
canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es
verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CLÀUSULA VINT-I TRETZENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest
Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini
total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats
de conformitat amb la clàusula 23.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes
com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA VINT-I-QUARTENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable
de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les
següents:

- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués,
així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la
seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en
la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del
desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.
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- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà Serveis a les
Persones

CLÀUSULA VINT-I-SETENA Confidencialitat i tractament de dades
27.1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar
les dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una
seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i
contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de
mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb lo establecido
en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament
2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de
protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les
dades (Ajuntament).

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació
necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament
amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del
desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per lo establecido en aquest Plec, i pel no previst en ell,
serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen 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 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, i el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
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27.2 Tractament de Dades
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Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada
en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes
de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat
amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL
CONTRACTE CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DEL
SERVEI DE COMUNICACIÓ DE CASTELLBELL I EL VILAR

Clàusula 1. Objecte del contracte...............................................................................
Clàusula 2. Característiques tècniques del projecte ...............................................
Clàusula 3. Obligacions específiques del contracte ................................................
Clàusula 4. Informació als licitadors .........................................................................
Clàusula 5. Aspectes legals i confidencialitat ..........................................................
Clàusula 6. Obligacions tècniques específiques .....................................................

Clàusula 1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la realització del Servei de comunicació de Castellbell i el
Vilar per a recollir els objectius, destinataris, estratègies, accions i missatges de
comunicació amb el següent objectiu: incentivar la identitat local i el sentiment de
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AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
pertinença a Castellbell i el Vilar; ubicar el municipi en l’imaginari pròxim de la
província de Barcelona i, en extensió, en l’àmbit català; promocionar aquells
actius, esdeveniments i activitats que es generen des de Castellbell i el Vilar i que
són font de notícies en clau positiva.

L’any 2018 es va elaborar el Pla estratègic de turisme de Castellbell i el Vilar, dut a
terme amb l’objectiu de traçar el full de ruta de les polítiques turístiques i vetllar
per les mesures, plans i accions que cal dur a terme en els propers anys. Així
doncs, es veu necessari el desenvolupament d’un servei de comunicació
estratègica per aconseguir ser més coneguts, tenir més visitants, generar més
confiança i generar més activitat en el sector turístic, esportiu, cultural,
mediambiental. Millorar la reputació i el valor de la marca Castellbell i el Viar és
essencial per a atraure un públic familiar.

En resum, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, necessita disposar d’un servei de
comunicació, gestió de xarxes socials i relació amb els mitjans de comunicació, als
efectes de poder promocionar, difondre i i documentar les activitats i actuacions
que es duen a terme al municipi, alhora que també és necessari per estar més a
prop del ciutadà per tal de poder-lo tenir degudament informat i alhora interactuar
amb aquest, per recollir opinions, idees, necessitats, intervenir en el processos
participatius, etc.

Concretament el contracte comprèn les prestacions següents:
2. Servei de comunicació

La necessitat a satisfer amb aquest contracte és disposar d’un servei integral de
comunicació i relació amb els mitjans de comunicació, per tal de promocionar les
activitats i actuacions de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, tenint en compte
que actualment el Consistori no disposa de mitjans i recursos tècnics adients per
portar a terme totes aquestes actuacions, en conseqüència cal procedir a l’auxili
mitjanant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte al principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Clàusula 2. Definició del servei

CIF P0805200-C www.castellbellielvilar.cat c. de Joaquim Borràs, 40 08296 Castellbell i el
Vilar (BCN)
Tel. 938 340 350 Fax. 938 282 122 Mail. castellbell@diba.cat

Codi Validació: 9GPHMTA64T4P423AFRZZQJKZN | Verificació: https://castellbellielvilar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 30

1. Servei d’assessorament en matèria de comunicació.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
1. Servei d’assessorament en matèria de comunicació. Aquest servei
consisteix en:
a) Donar suport i assessorament als regidors i a les regidores, així com a les
tècniques i tècnics municipals, en la planificació d’accions comunicatives sobre
projectes i/o accions sectorials. Aquest suport i assessorament serà tant
presencialment com per via telefònica o telemàtica sense circumscriure’s a cap
horari concret, però disponible de forma permanent a tenor de les demandes
d’activitats i actes de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Els caps de setmana hi
haurà servei en el cas que vingui marcat per l’agenda d’activitats (nadal, festes
majors, fires, setmana santa...) El contractista ha de garantir la generació de
outputs comunicatius en qualsevol dia i hora de la setmana.
b) Garantir l’atenció al ciutadà via xarxes socials i notícies al web durant els 365
dies de l’any.
c) Elaborar un recull, amb periodicitat quinzenal, de totes les informacions relatives
al municipi aparegudes als mitjans. Posteriorment creació d’un document
recopilatori per a ser enviat a l’Ajuntament. (Press clipping).
d) Realitzar, a les dependències municipals, una reunió de seguiment quan sigui
requerida pels responsables municipals a fi de planificar actuacions i avaluar el
funcionament del servei.
e) Coordinar la difusió (en suport premsa, radio, web, i elements digitals) dels
anuncis que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar vulgui posar en mitjans locals i/o
comarcals.
f) Presentar un informe que inclogui els treballs portats a terme i l’evolució de les
g) Proposar la definició de l’estratègia comunicativa de l’Ajuntament, que es
presentarà a l’Ajuntament per tal que l’òrgan corresponent l’aprovi i posteriorment
es desenvolupi.
h) Redacció i enviament de notes de premsa. Emissió de les notes de premsa de
temes rellevants susceptibles de ser notícia entre els mitjans de comunicació del
territori.

2. Servei de comunicació (Community management). Aquest servei comprèn
les tasques següents:

a) Gestionar les xarxes socials actuals dels diferents serveis de l’Ajuntament
de Castellbell i el Vilar, així com les que es puguin crear en el futur, amb les
següents prestacions:
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principals mètriques d’abast comunicatiu (xarxes socials, web...)
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1. Proposta anual, abans d’inici d’any, de la Social Media Plan ( estratègies i
accions necessàries per arribar als objectius de l’Ajuntament a les xarxes socials)
revisada pel Consistori i que guiarà la prestació del servei amb una estratègia de
comunicació.
2. Presentació d’indicadors KPI (indicador clau de rendiment) mensuals (leads,
seguidors, número de visites, “m’agrada”...).
3. Dinamitzar Facebook per tal de garantir un creixement sostingut del nombre de
seguidors en base a la qualitat i la continuïtat. Aquesta tasca comprèn, mínim, les
següents accions:
- Elaborar àlbums de fotografies dels diferents actes;
- Elaborar l’agenda d’activitats;
- Elaborar la informació rellevant;
- Elaborar informació actuacions de govern;
- Elaborar la informació vigent i activa en situacions d’informació sobre situacions
de seguretat ciutadana, d’avisos de actuacions a realitzar (temporals, condicions
de l’abastament d’aigua).....;
- Elaboració i pujada de vídeos propis;
- Convocatòria d’actes, concursos, trobades, festes, gastronomia, etc.;
- Actualització constant dels perfils cada dia de la setmana;
- Interacció amb els seguidors de la xarxa;
- Resposta als usuaris com a màxim en 24h de feta la consulta per part de
l’usuari...
- Altres accions que proposi el contractista, prèvia autorització de l’Ajuntament, o
bé que les proposi el propi Consistori.

4. Dinamitzar Twiter:
- Actualització constant del perfil cada dia de la setmana;
- Escolta activa i diàleg permanent, interacció amb el ciutadà/usuari;
- Etiquetatge dels principals esdeveniments i serveis que s’ofereixen al municipi;
- Servei d’atenció (sol·licituds, telèfons, adreces, horaris, links, pàgines web...)
- Enllaç amb els àlbums de fotos del Facebook;
- Resposta als usuaris com a màxim en 24h de feta la consulta per part de l’usuari..
- Ampliació de nombre de subscriptors.
- Altres accions que proposi el contractista, prèvia autorització de l’Ajuntament, o
bé que les proposi el propi Consistori.
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- Ampliació de nombre de subscriptors.
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5. Dinamitzar Instagram

- Actualització constant del perfil cada dia de la setmana;
- Escolta activa i diàleg permanent, interacció amb el ciutadà/usuari;
- Etiquetatge de les fotos principals esdeveniments i serveis que s’ofereixen al
municipi;
- Servei d’atenció (sol·licituds, telèfons, adreces, horaris, links, pàgines web...)
- Resposta als usuaris com a màxim en 24h de feta la consulta per part de
l’usuari...
- Ampliació de nombre de subscriptors.
-Organització de concursos.

6. Per a la resta de xarxes, al marge de Facebook, Instagram i Twiter, la resposta
ha de ser com a màxim setmanal.

7. Anàlisis de les xarxes socials dels diferents serveis de l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar (cultura, esports,policia...), en concret:

- Anàlisi de la reputació on-line (1 anual)
- Tècniques de contribució a posicionament SEO (anual)

8. Enviament setmanal (preferent els divendres al migdia) als subscriptors de

b) Redactar i coordinar l’agenda d’acitivitats
- Publicació al web municipal d’aquelles activitats socioculturals organitzades per
l’Ajuntament, associacions i entitats del municipi i a les xarxes socials.

c) Gabinet de premsa. Aquesta tasca comprèn els serveis següents:

1. Generar, redactar i enviar noticies i notes de premsa, a partir de la informació
proporcionada pels responsables polítics i tècnics, seguint criteris periodístics i de
comunicació pública, als diferents mitjans de comunicació tradicional (premsa,
ràdio i TV) i que podran servir com a base per a la generació dels diferents
continguts de comunicació online.
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l’Ajuntament així com els treballadors municipals, el butlletí electrònic:
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2. Convocar i organitzar rodes de premsa:
Establint contacte amb els diferents mitjans de comunicació per tal de convocarlos a assistir a una roda de premsa quan des del consistori es vulgui comunicar un
fet transcendental. El contractista també serà l’encarregat de l’organització del
mateix i del posterior seguiment de la notícia.

3. Atendre les peticions dels mitjans de comunicació i de la ciutadania envers
temes de comunicació, previ a les diferents peticions, analitzar la informació i les
dades sol·licitades pels mitjans o la ciutadania i en cas de dubte consultar-ho amb
el Consistori.
Clàusula 3. Obligacions específiques del contracte
El licitador s’obliga a assumir els requeriments que a continuació es detallen:

3.1 Reunions mensuals de planificació estratègica
Reunió mensual de planificació dels temes amb els responsables tècnics i polítics
de l’Ajuntament. Aquestes trobades permeten acotar i determinar el tractament
dels elements informatius que cal difondre, tant a nivell de mitjans de comunicació
com en l’àmbit dels canals propis de l’Ajuntament (web municipal i xarxes socials).

3.2 Coordinació del servei de comunicació
Coordinació del servei de comunicació amb membres de l’equip de Govern i
tècnics de l’Ajuntament per detectar elements d’interès informatiu. Estudiar
mitjans de comunicació.
3.3 Redacció i enviament de notes de premsa
Emissió de 4‐5 notes de premsa cada mes de temes rellevants susceptibles de ser
notícia entre els mitjans de comunicació del territori. Recull de premsa quinzenal
als responsables polítics i tècnics del consistori.

3.4 Actualització dels apartats Notícies i Agenda de la pàgina web
municipal
Actualització dels apartats Notícies i Agenda de la pàgina web municipal.
Publicació de tot tipus de notícies de diferents àmbits i també els actes d’agenda
amb els arxius adjunts corresponents (cartells, tríptics, etc.). També inclou la
publicació d’informacions de tipus oficial (convocatòria de plens, convocatòria de
subvencions, etc.).
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l’organització de roda de premsa en casos puntuals i gestionar les peticions dels
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3.5 Manteniment i dinamització de les xarxes socials municipals
Actualització de 5 posts setmanals per als perfils de Facebook/Twitter de
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Un tipus de contingut que també es difondrà a
través de la pàgina web del consistori, als apartats de notícies i agenda.
Manteniment del perfil d’Instagram de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
S’estableix una publicació de posts més espaiada per penjar material fotogràfic
que sigui d’interès i tingui qualitat, seguint els estàndards d’aquesta xarxa social.

3.6 Coordinació, promoció i difusió de la festa “Resistents 1822”
Coordinació del servei de comunicació amb membres de l’equip de Govern i
tècnics de l’Ajuntament per promocionar i difondre la festa anual “Resistents
1822” per establir com i de quina manera, amb dues setmanes de marge abans de
la festa:
.- S’emetran les notes de premsa.
.- Es dinamitzaran les xarxes socials.
.- Es contractaran l’edició de tres “teasers” promocionals per a la seva publicació a
les xarxes socials.
.- Es contractaran les insercions promocionals en els mitjans de comunicació

Clàusula 4. Equip tècnic dels licitadors/es seleccionats
Els participants en aquest procés hauran de disposar com a mínim dels següents
perfils tècnics:
.- Periodista o persona especialitzada en la redacció de textos i relats.
.- Comunicador audiovisual (o especialista en disseny)
.- Expert en comunicació i màrqueting (es valorarà la titulació o experiència)
L’Ajuntament es reserva la facultat d’exigir al contractista el canvi de qualsevol
treballador, quan consideri que no porta a terme de forma correcte el servei, ja
sigui per inexperiència, manca de professionalitat o qualsevol altre motiu.
En cas de malaltia, baixa del personal, vacances reglamentàries i altres causes
anàlogues, el servei haurà de ser cobert immediatament, de forma que es
mantingui permanentment el servei, per personal amb les mateixes capacitats i
titulació que el personal substituït.
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(diaris, ràdios, etc.)

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
Els treballs es desenvoluparan a les oficines o seu del contractista excepte en els
casos que l’organització de l’acte o activitats organitzades per l’Ajuntament,
requereixi la presència del contractista o algun dels seus treballadors.

Clàusula 5. Instruments tècnics que delimiten la prestació
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els
contractes del sector públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de
facilitar la informació establertes per la mateixa Llei, sens perjudici de les
obligacions de transparència.
Així, el contractista ha d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenint-se
de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta o posar en
coneixement

dels

òrgans

competents

qualsevol

manifestació

d’aquestes

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment o la
relació contractual.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis i les regles de
conducta als quals el contractista ha d’adequar la seva activitat en les relacions
contractuals.
Amb caràcter general el contractista, en l’exercici de la seva activitat, assumeix les
obligacions següents:
1. Observar els principis, normes i els canons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
contractació pública.
En particular el contractista assumeix les obligacions següents:
1. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
2. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social, amb la voluntat d’incidir en el procediment contractual.
3. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
4. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse 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.
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3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
Així mateix, denunciar qualsevol conducta o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació.
5. No fer ús de la informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir directe o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per el seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
7. Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposen als contractistes en relació amb l’administració.
8. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

El contractista o el personal adscrit a l’execució del contracte, haurà d’observar en
tot moment les disposició contingudes en el Codi Dentològic «Declaració de
principis de la professió periodística de Catalunya», el qual s’annexa en aquest
plec.

També haurà d’observar en tot moment les

disposicions contingudes en el

«Decàleg de bones pràctiques de comunicació local pública», elaborat pel
Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, el
qual s’annexa al present Plec.

1. Correspon a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar pel correcte funcionament dels
serveis que presta i, en conseqüència, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància
en l’execució del contracte per part del contractista
2. L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pels funcionaris o personal que
designi la Corporació, i el contractista haurà de posar a la seva disposició dels
elements necessaris que la puguin acomplir.
3. L’adjudicatari resta obligat a assistir a totes les reunions que es considerin
necessàries pel seguiment del projecte al llag de la seva execució, a aixecar acta
d’aquestes reunions i a lliurar el tècnic municipal supervisor en el termini d’una
setmana comptada a partir de la data en que aquesta hagi tingut lloc.

Clàusula 7. Responsabilitat del contractista
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Clàusula 6. Supervisió del contractes

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
El contractista serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a tercers o de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, i restarà
obligat a indemnitzar

a l’Ajuntament o a tercers pels danys i perjudicis que es

causin com a conseqüència de les operacions i o activitats que comporta
l’execució del contracte

Clàusula 5. Aspectes legals i confidencialitat
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades l’adjudicatari
queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pugui conèixer com a conseqüència del compliment del
contracte, especialment els de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar
amb finalitat diferent a la que figura en aquesta memòria, ni tampoc cedir a
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tercers ni tan sols a efectes de conservació.

