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“ADQUISICIÓ D’ESPAIS PER A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE L’ÚS
DE MASCARETES A LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE
BARCELONA”
Vist l’acord de Govern pel qual s’estableixen els criteris per al desenvolupament de
campanyes de publicitat institucional i s’autoritza al Departament de Presidència a licitar
i adjudicar, mitjançant procediment obert, l’Acord marc de serveis de gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació, aprovat en sessió del dia 19 de
setembre de 2017, i que és d’aplicació a tots els departaments de l’Administració de la
Generalitat i els organismes i les entitats que en depenen.
Atès que el citat Acord Marc (exp. PR-2018-54) té un període de vigència inicial de 2
anys comptadors a partir de la data de formalització dels contractes amb els respectius
adjudicataris de l’acord marc, el 19 de novembre de 2018.
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de contractar els serveis d’Adquisició d’espais
per a la campanya de comunicació sobre l’ús de mascaretes a la xarxa de transport
públic de l’àrea de Barcelona i la invitació enviada a tots els adjudicataris del lot 3- Mitjà
internet de l’Acord Marc (exp. PR-2018-54).
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i el Reial Decret 465/2020, de 17 de març,
pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així
com el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i
el Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, mitjançant els quals prorroguen l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ateses les noves mesures de seguretat recomanades en l'ús del transport públic, és
necessari fer difusió de la recomanació de l'ús de mascaretes al transport públic i d’altres
recomanacions de seguretat a través d’una campanya de comunicació donat que la
difusió d’aquestes mesures de seguretat resulta bàsica en la gestió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, atès que el seu compliment respon a la necessitat col·lectiva
de responsabilitat en l’àmbit del transport públic competència d’aquest consorci, així com
per tal de donar compliment al previst en els plans de contingència dels operadors de
transport públic i serveis de mobilitat que contemplen la necessitat de protegir del
possible contagi del virus COVID-19 tant els propis usuaris com els treballadors de
transport públic que estan en contacte amb el públic.
Atesa la rapidesa que permet el procediment de concreció de condicions i per tal de
preservar el principi d’igualtat dels licitadors en aquest cas s’ha procedit a licitar pel
procediment de concreció de condicions l’objecte del present contracte sense recórrer
al tràmit d’emergència establert per aquells contractes necessaris per a fer front al
COVID-19 d’acord amb allò previst a en l’article 5 del Decret-llei 6/2020, de 12 de març,
de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de
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contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS-CoV-2 i l’article 16 del Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents per a respondre l’impacte econòmic del COVID-19,
modificat per la Disposició final 6ª del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19.
Vist l’informe formulat per la Cap de l’Àrea de Comunicació de valoració de les ofertes
presentades d’acord amb els termes i condicions expressament recollits al Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regula l’Acord marc de serveis de gestió i
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (exp. PR-2018-54) i al
Plec de Prescripcions Tècniques regulador de la concreció de condicions per a la
contractació dels serveis d’”Adquisició d’espais per a la campanya de comunicació sobre
l’ús de mascaretes a la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona”.
Atès el que disposen l’art. 198 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives
que regula l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació.
Atès el que disposa l'article 11 f) dels Estatuts de l’ATM aprovats pel Decret 48/1997, de
18 de febrer, modificats parcialment pel Decret 151/2002, de 28 de maig, pel Decret
288/2004, d’11 de maig, i pel Decret 97/2005, de 31 de maig, i per acord de govern de
data 21 de febrer de 2017, en relació amb el punt 2.2.3.a) del Reglament de Règim
Interior d’aquest Consorci.
RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació dels serveis d’“ADQUISICIÓ D’ESPAIS PER A LA
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE L’ÚS DE MASCARETES A LA XARXA DE
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE BARCELONA” a l’empresa NOTHINGAD
COMUNICACIO, SL per un import de DOTZE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS
AMB NORANTA- SIS CÈNTIMS (12.640,96 €), IVA exclòs.
Segon.- Notificar el present acord als licitadors, d’acord amb allò establert al plec de
clàusules administratives que regula l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació.

Pere Torres Grau
Director General
Signat digitalment
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