RESOLUCIÓ
d’adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de comunicació de les
actuacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Expedient 2.16.226.0003.00
Unitat promotora : Secretaria General
Contracte : Contracte administratiu
Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Títol : Contracte de serveis per a realització d’accions de comunicació de les actuacions de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Antecedents
1. Per resolució de 19 de juliol de 2016 la directora de l’APDCAT va acordar la incoació de
l’expedient de contractació dels serveis per a la realització d’accions de comunicació de
les actuacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
2. Per resolució de 24 d’agost de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació, es va
disposar l’obertura del procediment obert per a la prestació de serveis de comunicació i
publicitat de les actuacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i es va
declarar la tramitació ordinària. Alhora es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i la
despesa màxima de quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400,00 €), IVA inclòs, amb
aplicació a la partida pressupostària D/226.0003.00 – Publicitat, difusió i campanyes
institucionals de l’exercici 2016 i 2017, per al compliment de les obligacions
econòmiques que es derivin de la contractació.
3. En data 2 de setembre de 2016 es va publicar al DOGC l’anunci de licitació del
contracte, i dintre del termini establert van presentar sol·licitud de participació les
empreses OP-TEAM, S.L, CATPRESS SERVEIS DE COMUNICACIÓ, S.L., UNDATIA, S.L.,
PUNTA ALTA COMUNICACIÓ, S.L., V3RTICE MARQUETING, S.L., i VITAMINE
COMMUNICATIONS, S.L.
4. En sessió de data 19 de setembre de 2016 es va constituir la mesa de contractació i es
va procedir a l’obertura dels sobres A (documentació general). En l’acte es va acordar
admetre 5 de les sol·licituds presentades i fer un requeriment d’esmena a la sol·licitud
presentada per VITAMINE COMMUNICATIONS, S.L.
5. En sessió de data 22 de setembre de 2016 la mesa de contractació, a la vista de la
documentació aportada per l’empresa, va acordar admetre en la licitació la proposició
presentada per la UTE VITAMINE!. En la mateixa data, en acte públic, la mesa de
contractació va procedir a l’obertura del sobre B (documentació tècnica).
6. En sessió publica de data 29 de setembre de 2016 la mesa de contractació va acordar
suspendre la tramitació del procediment i sol·licitar informe a la Junta Consultiva de
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Contractació Administrativa sobre els dubtes plantejats en relació amb l’avaluació de les
proposicions tècniques.
7. En sessió de 19 de gener de 2017 la mesa de contractació, a la vista de l’informe de 9
de desembre de 2016 de la Direcció General de Contractació Pública, va acordar
continuar la tramitació de l’expedient i convocar les empreses licitadores per a l’obertura
del sobre C (oferta econòmica).
8. L’informe que acompanya l’acta de la Mesa de contractació, reunida en data 1 de març
de 2016, conté la valoració de les proposicions tècniques presentades per les empreses
licitadores i la puntuació segons els criteris que depenen d’un judici de valor previstos al
punt G del Quadre de característiques del contracte. En aquesta sessió es va procedir a
l’obertura del sobre C (oferta econòmica) i es va acordar excloure la proposició
presentada per l’empresa VITAMINE COMMUNICATIONS, S.L, pels motius que es fan
constar a l’acta que s’ha fet pública al perfil de contractant. En reunió de la mesa de
contractació, de la mateixa data, es va determinar la puntuació corresponent als criteris
quantificables de forma automàtica previstos al punt G del Quadre de característiques
del contracte.
El resultat global de la valoració i la classificació de les ofertes va ser el següent:
Empresa

Puntuació final

PUNTA ALTA

78,61

UNDATIA

70,95

CATPRESS

60,91

OP-Team

60,79

V3RTICE MARQUETING

56,50

9. D’acord amb la proposta efectuada per la mesa de contractació en data 1 de març de
2017, es va considerar la proposta efectuada per l’empresa Punta Alta com la més
avantatjosa econòmicament i se li va requerir, en data 8 de març de 2017, la
documentació justificativa, prèvia a l’adjudicació, de conformitat amb l’article 151.2. del
text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre. La documentació requerida ha estat lliurada a l’Autoritat en
data 17 de març de 2017.

Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb allò que disposa l’article 151 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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2. És d’aplicació l’article 28.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades que disposa que el règim jurídic de contractació de l’Autoritat és el
que estableix la legislació sobre contractes del sector públic.
3. En ús de les competències que preveu l’article 8.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que confereix a la directora les funcions
d’adjudicar i formalitzar els contractes que requereixi la gestió de l’Autoritat.

Resolc:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis per a la realització d’accions de comunicació de les
actuacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a l’empresa Punta Alta
Comunicació, S.L amb les característiques següents:

Import màxim adjudicació

Import base €

IVA €

%IVA

Import total €

37.000,00

7.770,00

21,00

44.770,00

Segon. Designar com a responsable del seguiment d’aquest contracte a la Secretaria
General de l’Autoritat.
Tercer. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Quart. Publicar l’adjudicació en el perfil de contractant, d’acord amb el que disposa l’article
151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Signat digitalment per CPISR-1 C
M. Àngels Barbarà Fondevila
Data: 2017.03.24 13:15:18 +01'00'
M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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