REUNITS

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’una part, el senyor Miquel Gamisans i Martín, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
actuant en aquest acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019,
de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Daniel Casanovas Torrents, amb DNI núm. 47721250E en nom i
representació de l’empresa IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L., amb NIF B66545757,
domiciliada a carrer Sepúlveda, 143, de Barcelona, segons escriptura d’apoderament
atorgada davant la notari senyor Gerardo Conesa Martínez el dia 28 de novembre de 2016
amb el seu número de protocol 3.023.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la prestació dels serveis de conceptualització i
producció de la creativitat i la definició dels objectius, estratègia i pla d’acció de campanyes
de publicitat institucional que es difondran en el mitjà de comunicació social, va ésser aprovat
per resolució de 23 de desembre de 2019.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària DD.04 D/226000300/1210 del pressupost del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 20 de desembre de 2019 per un valor estimat de
858.600,00 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 14 de novembre de 2019 i 13 de març de 2020, respectivament.
Quart.- Amb data 26 de març de 2020 la unitat promotora va justificar que, tant la formalització
del contracte com la seva posterior execució, són actuacions essencials estretament
vinculades amb els fets que van justificar la declaració de l’estat d’alarma, i, per tant, és una
excepció a la suspensió de terminis administratius, de conformitat amb el que disposa l’apartat
4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Amb data 27 de març es va comunicar al licitador i a l’adjudicatari aquesta excepció a la
suspensió. L’adjudicatari va mostrar la seva conformitat mitjançant declaració responsable i
declara que disposa dels mitjans tècnics necessaris per a la execució amb condicions de
seguretat del contracte.
Així mateix, el licitador no adjudicatari, mitjançant declaració responsable de data 30 de març
de 2020, manifesta la seva conformitat amb l’excepció de la suspensió dels terminis per a la
interposició de recursos i que es pugui continuar amb la tramitació de l’expedient.
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CLÀUSULES

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRIMERA.- Objecte.
L’empresa IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L., es compromet a la prestació dels serveis
de conceptualització i producció de la creativitat i la definició dels objectius, estratègia i pla
d’acció de campanyes de publicitat institucional que es difondran en el mitjà de comunicació
social.
Aquesta contractació inclourà els següents serveis:






Definició dels objectius i de l’estratègia de campanya en Social Media.
Disseny del pla d’acció basat en la segmentació del públic objectiu i els múltiples canals
d’actuació (Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn).
Creació d’un calendari de campanya que planifiqui la difusió estratègica dels continguts.
Conceptualització de la creativitat de les campanyes de publicitat institucional per al Social
Media.
Creació del continguts de les campanyes: creació de copys (posts) i disseny de les
creativitats estàtiques i dinàmiques optimitzades per cada Xarxa Social.
Producció de les peces estàtiques i dinàmiques optimitzades per cada Xarxa Social.
Adaptació digital dels materials corporatius de la Institució.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002
del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes públics
(CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments
dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació corresponent a
l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV 79341400-0 Serveis de campanya
de publicitat
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores aportades
per l’empresa en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
El preu total previst del contracte és de 286.200,00 €(DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL DOSCENTS EUROS) IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un
import de 346.302,000 €. De conformitat amb el següent desglossament:
Concepte

Import màxim (IVA
exclòs)

Preu per la definició dels objectius i de l’estratègia de campanya
en Social Media. Disseny del pla d’acció basat en la
segmentació del públic objectiu i els múltiples canals d’actuació
(Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn). Creació d’un
calendari de campanya que planifiqui la difusió estratègica dels
continguts. Producció creativa dels copys de campanya.

2.800,00 €
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Preu per la producció d’una peça creativa estàtica de campanya
optimitzada per les Xarxes Socials (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou l’adaptació digital dels
materials corporatius.
Preu per la producció d’una peça creativa dinàmica de
campanya optimitzada per les Xarxes Socials (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou l’adaptació digital dels
materials corporatius.

30,00 €
200,00 €

TERCERA.- Termini d’ execució i lloc d’execució i recepció dels treballs.
El termini d’execució del contracte serà des de la formalització d’aquest contracte i fins al 31
de desembre de 2020.
Així mateix s’estableixen els següents terminis parcials d’execució:
El termini màxim de lliurament de cadascuna de les campanyes (estratègia i peces creatives)
serà:
- Inferior o igual a 7 dies naturals des de la data de la comanda, per a les campanyes que
continguin peces creatives dinàmiques.
- Inferior o igual a 6 dies naturals des de la data de la comanda, per a les campanyes que
continguin peces creatives estàtiques.
Lloc d’execució i recepció dels treballs:
Els treballs resultants de l’execució del contracte es lliuraran a la Direcció General de Difusió
ubicada al Passeig de Gràcia, 107, de Barcelona.
QUARTA.- Pròrroga i modificacions
Per a aquesta contractació es preveu la possibilitat de pròrroga, com a màxim, dues anualitats.
Es podrà tramitar una única pròrroga per a dues anualitats o un màxim de dues pròrrogues
anuals.
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte a la baixa en un percentatge no superior al
20% del preu inicial en els casos següents:
-

Quan les necessitats reals del servei fossin inferiors a les estimades inicialment.
La reducció dels mitjans del Departament com a conseqüència de processos
d’estructuració o reestructuració del Departament.
Situacions de contenció, reajustament o modificació de la despesa per raons
pressupostàries.

CINQUENA.- Control en l’execució.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a
terme per part de la Direcció General de Difusió.
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la director general de
Difusió Institucional, el/la qual portarà a terme les funcions següents:
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Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.

SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix l’empresa contractista i, si
s’escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte en català.
Específicament l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del
projecte, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització
dels treballs segons les determinacions del plec de prescripcions tècniques.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210
i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
Sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel que fa a contractes de serveis
que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini inicialment
previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l’Administració de
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb
posterioritat.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
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VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte l’empresa ha sol·licitat que s’efectuï
mitjançant el sistema de retenció de part del preu, per la qual cosa es retindrà un import de
14.310,00 € en la primera factura que se’n derivi del contracte.

GENERALITAT DE CATALUNYA

NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia en aquest expedient.
DESENA.- Revisió de preus i cessió del contracte.
No procedeix la revisió de preus en aquest expedient.
D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest
expedient es contempla que els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits
pel contractista a un tercer.
Per tal que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers s’han de complir
els següents requisits:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió
b) Que el cedent hagi executat, com a mínim, un 20% 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 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.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
Les establertes en el plec de clàusules administratives. Concretament, s’ha de donar
compliment a les Condicions especials d’execució previstes a l’apartat L del quadre de
característiques que forma part del PCAP.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
En el cas que es tracti de contractes d’elaboració de projecte d’obres serà d’aplicació
l’establert als articles 314 a 315 de la LCSP relatius a l’esmena d’errors i la correcció de
deficiències, a les indemnitzacions i a la responsabilitat per defectes o errors del projecte
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que està prevista la subcontractació l’empresa no subcontractarà segons declaració
responsable.
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CATORZENA.- Forma de pagament.
L’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb el que estableix l’article 198 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).
Es preveuen pagament mensuals a mesos vençuts, pels treballs efectivament realitzats.
L’empresa adjudicatària facturarà mensualment la realització dels treballs requerits per la
Direcció General de Difusió, és a dir, a l’entrega de l’estratègia i de les corresponents peces
creatives d’una mateixa campanya o acció de comunicació.
Per tal que l’Administració pugui fer efectiu els pagaments l’adjudicatari haurà d’emetre les
corresponents factures o minutes, on reflectirà separadament l’IVA. Les factures seran
prèviament conformades pel director general de Difusió i aniran acompanyades del
corresponent recepció de conformitat parcial o total de l’objecte del contracte.
Les característiques i condicions relatives als abonaments al contractista es recullen en la
clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars
QUINZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L., presta la seva conformitat al plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a
aquesta contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos
núm. 1 i 2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa
esmentada se sotmet a:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat
SETZENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data que consta a la
darrera signatura electrònica.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per delegació,

Daniel Casanovas Torrents
IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, S.L.

Miquel Gamisans i Martín
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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