Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET

Fets
1. Per decret, de data 12 de març de 2018, es va adjudicar la contractació relativa a
l’Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional de la
Diputació de Barcelona en els mitjans de comunicació i d’altres serveis de
publicitat i comunicació (dividit en dos lots), mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, pels preus
unitaris oferts, a les empreses que es detallen a continuació:
 Lot 1 - Multimèdia:
- HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA, amb NIF A78809662.
- CARAT ESPAÑA, SAU, amb NIF A28343358.
- PROXIMIA HAVAS, SL, amb NIF B63968267.
- DATA PLANNING ESPAÑA, SL, amb NIF B62688494.
 Lot 2 - Digital:
- HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA, amb NIF A78809662.
- NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL, amb NIF B64673130.
2. Els corresponents contractes es van formalitzar en data 25 d’abril de 2018, amb
vigència d’1 de maig de 2018 a 30 d’abril de 2020.
3. Per decret, de data 14 de febrer de 2019, es van modificar els contractes de
referència amb totes les empreses contractistes en el sentit de:
- Canviar de 3.000 € (IVA inclòs) a 5.000 € (IVA exclòs) el límit que fixa els dos
procediments de gestió establerts a la clàusula 2.1) del plec de Clàusules
Administratives Particulars per als lots 1 i 2.

Registre de Decrets: Decret Núm. 164 de data 14/01/2020

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 45d36c98d9706c6628b9 Adreça de validació:

Pàgina 1

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

- Permetre la tramitació dels contractes derivats relatius a anuncis oficials, inclosos en
el lot 1 -Multimèdia - Mitjà imprès, d’acord amb el procediment establert per als
expedients amb un pressupost inferior al referit límit de 5.000 € (IVA exclòs), sempre
que no ultrapassin l’import de 100.000 € (IVA exclòs). En el cas que siguin d’import
superior es seguirà el procediment establert a l’Acord marc per als expedients de
pressupost igual o superior a 5.000 € (exclòs).
4. Els corresponents contractes de modificació es van formalitzar per les empreses
CARAT ESPAÑA, SAU (NIF A28343358), PROXIMIA HAVAS, SL (NIF B63968267),
DATA PLANNING ESPAÑA, SL (NIF B62688494) i NOTHINGAD COMUNICACIÓ,
SL (NIF B64673130) en data 22 de febrer de 2019; i per l’empresa HAVAS MEDIA
GROUP SPAIN, SA (NIF A78809662) en data 11 d’abril de 2019.
5. El cap del Servei de Relació amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna, Web i
Xarxes Socials, en data 7 d’octubre de 2019, va emetre un informe, la part del qual
que interessa es transcriu a continuació:
“[...]
La vigència de la LCSP ha suposat la introducció de la contractació per mitjans electrònics.
Aquest fet agilita la contractació, de manera que els principis d’eficàcia i d’eficiència es posen
de manifest. La Diputació de Barcelona ha optat per tramitar la contractació pública per la
Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
Els plecs que regeixen aquesta contractació preveuen que les consultes i la presentació
d’ofertes de les empreses per als contractes derivats de l’acord marc s’han de fer per correu
electrònic. En virtut de la transparència i del rigor, i seguint les recomanacions de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, es considera
convenient modificar la clàusula 2.1 del plec de clàusules administratives amb l’objectiu de
tramitar i adjudicar els contractes derivats de l’acord marc per mitjà de la Plataforma electrònica
de contractació pública i no per correu electrònic. Aquest fet suposa incorporar a la prestació
uns avenços tècnics que la milloren notòriament.
II. FONAMENTS JURÍDICS
L’aprovació 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 (LCSP), que no va entrar en vigor fins al 9
de març de 2018 segons la disposició final dotzena, va suposar la derogació, d’acord amb la
disposició derogatòria de la LCSP, del Reial decret legislatiu 3/2011. Això no obstant, de
conformitat amb el segon apartat de la disposició transitòria primera, en què es regulen els
expedients iniciats i els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP,
«els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada
i règim de pròrrogues, per la normativa anterior».
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Com que aquesta contractació es va aprovar estant en vigor el TRLCSP, però es va adjudicar
quan ja estava en vigor la LCSP, i el que és pretén és dur a terme una modificació, el règim
jurídic aplicable és el de la LCSP.
La LCSP preveu la modificació contractual en els articles 203 i següents. La modificació que es
vol dur a terme no està prevista en el plec de clàusules administratives particulars, raó per la
qual cal acudir a la regulació de l’article 205 de la LCSP i, en concret, a les modificacions no
substancials.
En aquest supòsit cal justificar la necessitat per dur a terme aquesta modificació no substancial,
tal com s’ha fet en l’apartat anterior. Així mateix, cal dir que no es va incorporar a la
contractació la mesura que es pretén introduir perquè en aquell moment es desconeixien les
recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya.
La modificació que es pretén realitzar no és substancial, atès que no té com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent al subscrit. La modificació no altera la naturalesa
del contracte, ja que només varia la manera en què es gestiona la contractació derivada. Així
mateix, no introdueix condicions que, si haguessin figurat en el procediment de contractació
inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o
l’acceptació d’una oferta diferent de l’acceptada inicialment o haurien atret més participants en
el procediment de contractació. Cal afegir-hi, que la modificació no altera l’equilibri econòmic
del contracte ni tampoc amplia l’àmbit del contracte.
III. PROPOSTA
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics que s’han exposat en els paràgrafs anteriors,
des del Gabinet de Premsa i Comunicació es proposa redactar la clàusula 2.1 del plec de
clàusules administratives particulars amb el tenor literal següent:
2.1) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació dels contractes derivats
El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin per adjudicar els
contractes derivats de l’acord marc entre les empreses contractistes i la Diputació de
Barcelona es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a
l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat, d’acord amb les previsions que
estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En concret, en els contractes derivats la Diputació de Barcelona actuarà d’acord amb el
procediment següent:


Expedients amb un pressupost inferior a 5.000 € IVA inclòs:

1. Consulta per mitjà de la Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya a totes les empreses que hagin formalitzat l’acord marc
a l’adreça electrònica que aquestes hagin facilitat a aquests efectes i a la qual
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s’annexarà el quadre de característiques tècniques corresponent. (Annex 6 del
present plec)
L’empresa rebrà un correu electrònic en què s’indicarà un enllaç URL que li
permetrà accedir al portal e-Licita i presentar la seva proposta via telemàtica en un
fitxer.
2. Presentació de les ofertes per part de les empreses consultades dins el termini
establert a la consulta, via e-Licita, en el termini general màxim de 5 dies hàbils
(tret dels casos en que s’especifiqui un termini més curt o ampli en el quadre de
característiques tècniques) a comptar de la recepció del correu electrònic a què
es refereix el punt anterior. Les empreses consultades hauran d’enviar els òptics
amb el preu desglossat per tipologies de mitjans i per suports amb el detall
econòmic d’insercions de cadascun d’ells que es recullen a l’ annex 7 del present
plec.
En l’adreça següent podeu accedir a la “guia d’ús per a la presentació telemàtica
d’ofertes”
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-noensobrades/idservei/licitacions_empreses/
La persona que actuï en representació de l’empresa licitadora haurà de presentar
l’oferta telemàticament emprant un certificat de nivell 4 emès per una entitat de
certificació que estigui classificada pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya. En l’enllaç següent podeu consultar la llista d’entitats classificades:
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/llista_entitats_classificadesv14.pdf
3. El Gabinet de Premsa i Comunicació farà un informe justificatiu sobre la necessitat
de la contractació derivada en què valorarà les ofertes presentades per les
empreses d’acord amb les condicions d’adjudicació fixades en el quadre de
característiques tècniques en els termes que preveu la clàusula 2.2 del present
plec.
4. El Gabinet de Premsa i Comunicació, mitjançant l’e-Licita, farà l’encàrrec del
servei a l’empresa amb la millor oferta segons els criteris d’adjudicació que constin
en el quadre de característiques tècniques.
5. La factura s’incorporarà a l’expedient i es farà la tramitació de l’operació comptable
ADO corresponent.


Expedients amb un pressupost igual o superior a 5.000 € IVA inclòs:

1. Consulta per mitjà de la Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya a totes les empreses que hagin formalitzat l’acord marc
a l’adreça electrònica que aquestes hagin facilitat a aquests efectes i a la qual
s’annexarà el quadre de característiques tècniques corresponent. (Annex 6 del
present plec)
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L’empresa rebrà un correu electrònic en què s’indicarà un enllaç URL que li
permetrà accedir al portal e-Licita i presentar la seva proposta via telemàtica en un
fitxer.
2. Presentació de les ofertes per part de les empreses consultades dins el termini
establert a la consulta, via e-Licita, en el termini general màxim de 5 dies hàbils
(tret dels casos en que s’especifiqui un termini més curt o ampli en el quadre de
característiques tècniques) a comptar de la recepció del correu electrònic a què
es refereix el punt anterior. Les empreses consultades hauran d’enviar els òptics
amb el preu desglossat per tipologies de mitjans i per suports amb el detall
econòmic d’insercions de cadascun d’ells que es recullen a l’ annex 7 del present
plec.
En l’adreça següent podeu accedir a la “guia d’ús per a la presentació telemàtica
d’ofertes”
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-noensobrades/idservei/licitacions_empreses/
La persona que actuï en representació de l’empresa licitadora haurà de presentar
l’oferta telemàticament emprant un certificat de nivell 4 emès per una entitat de
certificació que estigui classificada pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya. En l’enllaç següent podeu consultar la llista d’entitats classificades:
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/llista_entitats_classificadesv14.pdf
3. El Gabinet de Premsa i Comunicació farà un informe justificatiu sobre la necessitat
de la contractació derivada en què valorarà les ofertes presentades per les
empreses d’acord amb les condicions d’adjudicació fixades en el quadre de
característiques tècniques en els termes que preveu la clàusula 2.2 del present
plec.
4. S’aprovarà el contracte derivat. Es tramitarà mitjançant un acte administratiu
d’aprovació de l’expedient i adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa i
junt amb aquest acte es tramitarà la corresponent operació comptable AD.
5. El Gabinet de Premsa i Comunicació, mitjançant l’e-Licita, farà l’encàrrec del servei
a l’empresa amb la millor oferta segons els criteris d’adjudicació que constin en el
quadre de característiques tècniques.
6. Es notificarà l’adjudicació del contracte a tots els empresaris que hagin estat
convidats.
7. En cas que l’import del contracte superi els límits establerts pels contractes menors
en la legislació del sector públic, s’haurà de formalitzar el contracte derivat dins el
termini màxim de 10 dies naturals.


Els contractes derivats relatius a anuncis oficials, inclosos en el lot 1 -Multimèdia Mitjà imprès, es poden tramitar d’acord amb el procediment establert per als
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expedients amb un pressupost inferior al referit límit de 5.000 € (IVA exclòs), sempre
que no ultrapassin l’import de 100.000 € (IVA exclòs). En el cas que siguin d’import
superior se seguirà el procediment establert per als expedients de pressupost igual
o superior a 5.000 € (exclòs).
Les empreses seleccionades a l’Acord Marc tenen l’obligació de presentar les ofertes
pels contractes que se’n derivin i ho han de fer dins dels terminis especificats al quadre
de característiques tècniques
En cas que totes les empreses declinin la formulació de l’oferta per causes justificades,
l’òrgan de contractació podrà procedir a una nova licitació que es regirà per les
previsions establertes en el Llibre II de la LCSP.
Altres formes d’intermediació:


El Gabinet de Premsa i Comunicació es reserva el dret de contractar directament,
mitjançant el procediment establert a la normativa vigent, els serveis objecte
d'aquest acord marc amb els diferents mitjans de comunicació per raons d’interès
públic o en situacions excepcionals, quan la urgència o la complexitat de l’actuació
degudament motivades facin que sigui convenient una contractació directa, sempre
que no se superi el límit establert per la normativa vigent per la contractació menor.



Per altra banda, quan el Gabinet de Premsa i Comunicació, en la línia dels objectius
concretats dins del Pla de Projectes de Comunicació aprovat amb caràcter anual,
tingui una oferta directa d’algun mitjà de comunicació digital, escrit o audiovisual que
encaixi en les seves necessitats de comunicació i resulti especialment avantatjosa,
econòmicament o per qualsevol altre aspecte, el Gabinet es reserva el dret,
degudament motivat, de negociar directament els serveis objecte d'aquest acord
marc amb el mitjà corresponent i encarregar la publicitat derivada d’aquest pacte a
la/es agència/es de mitjans seleccionades a l’acord marc, la/les quals tindrà/an dret
a percebre la comissió d’agència que consti en la seva oferta. En aquests supòsits,
la Diputació farà l’encàrrec a l’agència que va oferir el percentatge de comissió
d’agència més baix i, en el cas d’empat, de manera rotatòria, a les empreses amb la
comissió d’agència més baixa.

IV. CONCLUSIÓ
El Gabinet de Premsa i Comunicació dona trasllat d’aquest informe al Servei de Contractació a
fi que es duguin a terme els tràmits necessaris per aprovar la modificació proposada.”

Fonaments de dret
1. Atenent la data d’adjudicació de l’Acord marc i tenint en compte l’establert a la
disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), als contractes de referència els és d’aplicació la pròpia Llei
9/2017.
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2. La clàusula 3.3) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació (PCAP) indica específicament que no es preveu la modificació de l’acord
marc.
3. La LCSP regula els supòsits que poden justificar una modificació no prevista. En
aquest cas es compleix el que assenyala l’article 205.2.c) per a les modificacions no
substancials.
4. En el present expedient de modificació s’ha donat compliment al tràmit d’audiència
als contractistes previst a l’article 191 de la LCSP, sense que s’hagin formulat
al·legacions en contra.
5. L’article 203.3 de la LCSP indica que les modificacions s’han de formalitzar de
conformitat amb el que disposa l’article 153 i que s’hauran de publicar d’acord amb
l’establert als articles 207 i 63.
6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la modificació
contractual proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la
Corporació.
7. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Presidència delegada
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4.2.1 de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el BOPB
de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. MODIFICAR l’Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de
publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en dos lots),
formalitzat el 25 d’abril de 2018 i modificat per decret de data 14 de febrer de 2019,
amb les empreses i pels lots que es detallen a continuació:
 Lot 1 - Multimèdia: HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA (NIF A78809662); CARAT
ESPAÑA, SAU ( NIF A28343358); PROXIMIA HAVAS, SL (NIF B63968267);
DATA PLANNING ESPAÑA, SL (NIF B62688494)
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 Lot 2 - Digital: HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA (NIF A78809662); NOTHINGAD
COMUNICACIÓ, SL (NIF B64673130).
en el sentit de modificar el redactat de la clàusula 2.1 del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), per tramitar i adjudicar els contractes derivats de
l’acord marc per mitjà de la Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya i no per correu electrònic, d’acord amb la proposta del cap
del Servei de Relació amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna, Web i Xarxes
Socials, de data 7 d’octubre de 2019, reproduïda en part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon. COMUNICAR a les empreses contractistes que, dins el termini dels 15 dies
hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, els
seus legals representants hauran de formalitzar el corresponent contracte.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a les parts interessades i PUBLICAR la
modificació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2017/0004335

Objecte

Modificar l'Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat
institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de comunicació i
d'altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en dos lots)

Destinataris - CIF/DNI

CARAT ESPAÑA SAU - A28343358
PROXIMIA HAVAS - B63968267
NOTHINGAD COMUNICACIO, SL - B64673130
DATA PLANNING ESPAÑA SL - B62688494
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA - A78809662

GAB. PREMSA I COMUNICACIÓ
Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Decret Modificació Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de
publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de
comunicació i d'altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en dos lots)

Op. Comptable Altres serveis

CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Gab. Premsa i Comunicació
BR/JAG
D 1679/2019

Ref. Interna
Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
CPISR-1 C Jordi Pericàs Torguet

Acte
Proposa

Data acte
07/01/2020, 12:54

Proposa

09/01/2020, 09:08

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

10/01/2020, 19:09

President/a delegat d'àrea

Carlos Ruíz Novella (SIG)

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

14/01/2020, 13:23

16/01/2020, 12:50
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Documents vinculats
Informe(4d712fd1351af7ba729f)
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Àrea de Presidència
Secretaria General
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades

INFORME PREVI, PRECEPTIU I NO VINCULANT SECRETARIA DELEGADA
Sobre la proposta de modificació de l’“acord marc de serveis de gestió per a la
inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació”, tant del lot 1
(multimèdia) com del lot 2 (digital), signada en data 9 de gener de 2020, promoguda
pel Gabinet de Premsa i Comunicació i tramitada pel Servei de Contractació
(expedient 2017/0004335)
S’informa favorablement la proposta de modificació de referència, als efectes d’allò
que estableix la DA 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), d’aplicació en virtut de la DT 1a, apartat 2n de dit text legal,
en tractar-se d’un contracte actualment vigent, estar motivada i concórrer els requisits
per a ser considerada modificació no substancial d’acord amb l’article 205.2.c) de la
LCSP.
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2017/0004335
Informe
Informe preceptiu modificació no prevista de l'acord marc de servei de gestió
per a la inserció de publicitat institucional Diputació de Barcelona
D0506SE01 - Serveis obert
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