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Acord

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE SERVEIS, ACCIONS I ACTIVITATS MUNICIPALS EN
MITJANS DE COMUNICACIÓ D'ABAST LOCAL
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 6002/2018, de 24 de desembre, es va aprovar la convocatòria i
el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeixen la
licitació del contracte de serveis d'informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats
municipals en mitjans de comunicació d'abast local, pel procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada.
En data 4 de febrer de 2019, es van publicar els anuncis licitatoris al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) núm. 2019/S 024-052993 i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.
En dates 25 i 28 de febrer de 2019, els representants del grup municipal del Partit Popular i del
grup municipal Ciutadans, respectivament, van interposar recurs especial contra l’expedient de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Dins del termini previst per a la presentació d’ofertes es van presentar les següents:

En acte previ, es va celebrar l’obertura del sobre número 1, comprensiu de la declaració
responsable de l’empresa licitadora TOTMEDIA COMUNICACIÓ, SL, presentada en els termes
que estableix l’article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) i, en data 11 de març de 2019, la Mesa de Contractació va celebrar l'acte públic
d'obertura del sobre número 2, comprensiu de l’oferta econòmica i resta de criteris
quantificables de forma automàtica, amb el resultat que consta a la corresponent acta.
En sessió del Ple municipal de data 18 de març de 2019, els partits municipals de l’oposició van
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presentar una moció d’urgència, la part dispositiva de la qual va ser la següent:
“PRIMER.- Aturar i anul·lar el procediment de licitació DEL CONTRACTE D’INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ PÚBLICA D’ANUNCIS OFICIALS I EDICTES, SERVEIS, ACCIONS I
ACTIVITATS MUNICIPALS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ D’ABAST LOCAL atesa la necessitat d’una
revisió d’estudi de mercat que cobreixi el total de l’espectre comunicatiu de la ciutat i que aquesta
diversitat es vegi reflectida en el contracte obert referenciat.
SEGON.- Iniciar immediatament un nou expedient de contractació que no afecti l’article 40 de la
LCSP tot informant, prèviament, dels plecs de condicions tècnics i administratius en el marc de la comissió
informativa de comunicació.
TERCER.- Proposar que la redacció dels plecs de licitació del NOU CONTRACTE D’INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ PÚBLICA D’ANUNCIS OFICIALS I EDICTES, SERVEIS, ACCIONS I
ACTIVITATS MUNICIPALS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ D’ABAST LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS es realitzi a través de lots, i que aquests corresponguin als diferents canals
comunicatius.”

En data 2 d’abril de 2019, l’Agència Catalana de la Competència va presentar, a través d’EACAT,
un escrit de consideracions, des de la perspectiva de la competència, en relació amb la present
licitació, en el qual es recomanava adoptar les mesures adequades per tal de remoure el que
considera obstacles a la competència en la preparació de la licitació. Es transcriuen a
continuació els apartats segon, tercer i quart d’aquest escrit:
“2. Anàlisi de l’expedient de contractació
En primer lloc, cal analitzar què estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquesta contractació, per tal de valorar-les posteriorment en termes de política de competència.
Per Resolució de 12 de desembre de 2018 es va iniciar l’expedient de contractació de referència. Val a dir
que, l’Informe Tècnic que justificava l’inici de la citada contractació, de data 3 de desembre de 2018,
incloïa el nom de l’empresa “TOT Sant Cugat“.

Objecte i requeriments del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la publicitat, informació institucional sobre les activitats i els
serveis municipals i difusió pública d’anuncis oficials, edictes i ofertes de treball en un mitjà de
comunicació de premsa escrita, local i gratuït; de periodicitat setmanal, amb una tirada
recomanada de més de 18.000 exemplars (aquesta previsió constitueix un dels criteris de
valoració, en concret, el 50% dels punts), amb versió web i en un format DIN A5 (aquest
requeriment de format és una condició sine qua non per a poder ser adjudicatari del concurs,
és a dir, és una característica tècnica de l’objecte de la contractació). El termini d’execució del
contracte és de dos anys, amb dos pròrrogues anuals previstes.
Aquest contracte no es divideix en lots.

Import i criteris d’adjudicació del contracte
L’import del subministrament suma un valor total de 541.878,73 € (IVA exclòs) que
s’adjudicaria en funció de la puntuació màxima obtinguda per les empreses licitadores,
d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’apartat J del plec de clàusules
administratives particulars.
“B) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 100 punts.
B.1.- Oferta econòmica: fins a 50 punts
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació= Màxim de punts x (oferta més econòmica / oferta considerada)
El preu ofert no podrà sobrepassar el preu base de licitació establert en 246.015,50 €
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B.2- Tiratge de la revista/diari (nombre d’exemplars impresos per cada edició): fins a 50
punts
B.2.1- Tiratge inferior a 18.000 .................. 25 punts
B.2.2.- Tiratge superior a 18.000................ 50punts”
En data 1 de març de 2019, els licitadors interessats haurien d’haver presentat les seves ofertes i; en
data 8 de març de 2019 estava prevista l’obertura de pliques. Tanmateix, el contracte a data d’avui
encara no s’ha adjudicat.
Així mateix, aquesta Direcció General té coneixement que s’han presentat al Tribunal Català de
Contractes del Sector Pública dos recursos que tenen per objecte el referit contracte, els quals es troben
actualment pendents de resolució.
3. Anàlisis dels fets descrits des del punt de vista de competència
L’ACCO és un organisme de caràcter independent que té per objecte vetllar per la competència en el
mercat a Catalunya, d’acord amb allò establert a l’art. 154 EAC i la seva llei de creació (Llei 1/2009, de 12
de febrer).
Des de la vessant de promoció de la competència –entesa com aquella que vetlla per l’existència
d’entorns competitius de mercat des de l’àmbit de les bones pràctiques-, la contractació pública és un
àmbit d’indubtable importància. La salvaguarda de la lliure competència en aquest entorn és un
principi inspirador juntament amb la resta de principis: llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i
transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte dels candidats, etc., i ho és en
benefici dels òrgans contractants, a fi de garantir un bon ús dels recursos públics, i de les pròpies
empreses que concorren a les licitacions.
En aquest sentit, aquesta Direcció General valora positivament el fet que l’òrgan contractant hagi
emprat el procediment obert com a procediment ordinari d’adjudicació del contracte de referència,
en comptes d’una adjudicació directa -mecanisme a través de la qual l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès havia estat contractant la prestació d’aquest servei en etapes temporals anteriors-.
En aquest sentit, aquesta transició de model de compra pública per part de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès és essencial en termes de competència. Ja que a més de respectuosa amb la normativa de
contractació, des del punt de vista de la competència, aquest model permet la concurrència i la
competència en la referida compra pública. En altres termes, el model anterior (adjudicació directa)
provocava un tancament de mercat sense que prèviament s’hagués promogut la competència PEL mercat
mitjançant un concurs públic.
Tanmateix, cal tenir present que les diferents decisions que els òrgans de contractació poden adoptar en
relació amb la celebració, el disseny, el procediment i l’execució dels diferents contractes és igualment
important des del punt de vista de la competència.
Així, dissenyar uns plecs que regeixin la contractació promovent la concurrència i garantint la
competència entre licitadors (això és no introduir clàusules que limitin la possibilitat de resultar
adjudicatari, atès que es debiliten les condicions de competència) suposa una empenta a la llibertat
d’empresa, llibertat d’establiment i de prestació de serveis en el mercat interior. Qualsevol excepció
a aquests principis hauria de justificar-se, cas a cas, en raons objectives d’interès públic o fallades de
mercat acreditades.
En aquest cas concret, aquesta Direcció General és del parer que els plecs de contractació que regien
la licitació que s’analitza no van ser prou respectuosos amb la política de competència pel que fa a
la justificació d’aspectes tan importants com són (i) la divisió per lots, (ii) els requeriments exigits
per a la prestació del servei i (ii) els criteris de valoració.
Respecte d’aquests aspectes i, des de la perspectiva de promoció de la competència, cal posar de
manifest a l’òrgan de contractació que:
(i) La divisió en lots és benvinguda, atès que objectivament incrementa la competència per al
mercat; en concret, al reduir la dimensió de l’objecte del contracte s’amplia el ventall de
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potencials licitadors. A més de ser obligatòria per defecte segon la pròpia LCSP, en aquest
sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat hauria d’haver justificat els motius pels quals es fonamenta la
seva decisió de dividir el contracte en lots.
(ii) El requeriment de dimensió/format de la publicació en la qual s’ha d’inserir la
publicitat/informació de l’Ajuntament (DIN A5) és considerat per l’ACCO com un element
altament distorsionador de la competència, atès que aquesta delimitació tan estricte del format
pot ser qualificada d’innecessària. A judici de l’ACCO la dimensió/format de la publicació en la
qual s’insereix la publicitat de l’Ajuntament és indiferent en relació als objectius que pretén
l’Ajuntament amb la referida contractació. En altres termes, no és agosarat pensar que
existeixen diferents formats/dimissions de les publicacions que siguin vàlides a fi
d’aconseguir els objectius que persegueix l’Ajuntament. En resum, aquesta exigència
provoca una reducció artificial de l’oferta de manera injustificada.
(iii) Quant als criteris de valoració. Esmentar que la variable tirada de la publicació (criteri de
valoració que suposa el 50% dels punts a obtenir) ha estat configurada de manera que genera un
important “error de salt”. Per exemple, una oferta amb una tirada de 17.000 exemplars obtindria
25 punts, en canvi, una oferta amb una tirada de 19.000 exemplars n’obtindria 50. Aquesta
assignació no proporcional dels punts d’aquest criteri de valoració provoca una alteració
injustificada en termes de competència de les puntuacions a obtenir pels diferents licitadors. Així
doncs, hagués estat aconsellable, atorgar la puntuació d’aquest criteri de valoració de
manera proporcionada.
En resum, el disseny de la referida licitació pública no va ser prou curós, és a dir, no es va vetllar de
manera suficient per garantir la concurrència i promoure la competència entre els diferents
licitadors que es podien haver presentat. En aquest sentit, és significatiu que el propi Informe Tècnic
incorporés el nom de l’única empresa que es va acabar presentant al concurs i que era precisament la
que anteriorment prestava el servei mitjançant un sistema d’adjudicació directa, prescindint de manera
total de les exigències en matèria de contractació pública.
4. Conclusions
Atesos els fets analitzats per aquesta Direcció General relatius a la licitació pública núm. 25887/2018, de
publicitat, informació institucional sobre les activitats i els serveis municipals i difusió pública d’anuncis
oficials, edictes i ofertes de treball, promoguda per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, des de la
perspectiva de promoció de la competència, es conclou que:
Primera. Es valora positivament el fet que l’òrgan contractant hagi emprat el procediment obert
com a procediment ordinari d’adjudicació del contracte de referència, en comptes d’un sistema
d’adjudicació directa, com havia fet anteriorment. Primera. Es
Segona. Els plecs que ha regit la licitació de referència no han estat prou respectuosos amb el
principi de competència. En concret, no existeix justificació suficient de, (i) perquè el contracte no va ser
dividit en lots; (ii) perquè es va incloure la mida de la publicació com un requisit per a la prestació del
servei o; (iii) perquè el repartiment dels punts del criteri de valoració nombre d’exemplars no respectava el
principi de proporcionalitat, aspectes que òbviament no afavoreixen la concurrència ni la competència.
Tercera. Per aquest motiu, es recomana a l’òrgan licitador que adopti les mesures escaients a fi de
remoure els referits obstacles a la competència en aquesta licitació pública.”

Atesa la recomanació de l’Agència Catalana de la Competència d’adoptar les mesures
adequades per tal de remoure el que considera obstacles a la competència en la preparació de
la licitació, i en no haver finalitzat el termini per adjudicar el contracte, establert en 2 mesos a
comptar des de la obertura de les proposicions, d’acord amb l’art 158.2 de la LCSP, en data 16
d’abril de 2019, la Junta de Govern va aprovar la suspensió de la tramitació del procediment
obert per a l’adjudicació del contracte fins el moment en què el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic resolgués els dos recursos especials interposats, de conformitat amb el que
estableix l’art 22.1 g) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
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En sessió de 9 de maig de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va aprovar
per unanimitat inadmetre, per ser extemporani, el primer dels dos recursos especials
interposats contra l’expedient, en aquest cas concret, l’interposat pel grup municipal del Partit
Popular.
L’article 152 de la LCSP regula la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment
del procediment d’adjudicació per l’Administració en els termes següents:
“Article 152. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment del procediment d’adjudicació
per l’Administració.
1. En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o decideixi no adjudicar o
subscriure un contracte per al qual s’hagi efectuat la convocatòria corresponent, ho ha de notificar als
candidats o licitadors, i també ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte
s’hagi anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea».
2. L’òrgan de contractació pot acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o el desistiment
del procediment abans de la formalització. En aquests casos s’ha de compensar els candidats aptes per
participar en la licitació o els licitadors per les despeses en què hagin incorregut en la forma que preveu
l’anunci o el plec o, si no n’hi ha, d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.
3. Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interès públic
degudament justificades en l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació del seu
objecte mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.
4. El desistiment del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, i la concurrència de la causa
s’ha de justificar en l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un procediment de
licitació.”

El desistiment del procediment de licitació del contracte del servei d'informació, comunicació i
difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d'abast local, pel
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, es fonamenta en els arguments que
consten al document de recomanació de l’Autoritat Catalana de la Competència (referència
núm. CO181/2019 – Publicitat municipal St. Cugat del Vallès) tramés a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès el dia 2 d’abril de 2019 i que en síntesi són les següents:
-

Que els plecs de contractació que regien la licitació que s’analitza no van ser prou respectuosos
amb la política de competència pel que fa a la justificació d’aspectes tan importants com són (i) la
divisió per lots, (ii) els requeriments exigits per a la prestació del servei i (ii) els criteris de
valoració.

-

Que el disseny de la referida licitació pública no va ser prou curós, és a dir, no es va vetllar de
manera suficient per garantir la concurrència i promoure la competència entre els diferents
licitadors que es podien haver presentat.

En conseqüència, es considera que les infraccions enumerades anteriorment afecten a les
normes que regulen la tramitació del procediment administratiu de contractació i no es poden
esmenar en aquest moment, ja que el procediment es troba en fase d’adjudicació del contracte,
un cop superada la fase de presentació d’ofertes.
En conseqüència, d’acord amb l’article 152.4 de la LCSP, escau declarar el desistiment del
procediment de licitació sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui incoar un nou
procediment de licitació.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP. No obstant això, aquest competència
s’ha delegat a la Junta de Govern local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4
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de juliol de 2019.
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Primer. DESISTIR del procediment de contractació dels serveis d'informació, comunicació i
difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d'abast local, la
convocatòria del qual es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 6002/2018, de 24 de
desembre, en base als arguments d’interès públic que es posen de manifest en la part
expositiva d’aquest acord.
Segon. DISPOSAR que, de conformitat amb els tràmits establerts a l’art. 152.2 de la LCSP,
l’empresa TOTMEDIA COMUNICACIÓ SL, única empresa licitadora, tindrà dret a ser
compensada per les despeses en que hagués pogut incórrer per la seva participació en la
present licitació.
Tercer. TRASLLADAR aquesta resolució a l’empresa TOTMEDIA COMUNICACIÓ SL, de
conformitat amb els art. 40 a 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú.
Quart. TRASLLADAR aquesta resolució a l’Autoritat Catalana de la Competència.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a tots els Grups municipals i al Partit Popular de Sant Cugat
del Vallès.
Sisè. PUBLICAR aquesta resolució al perfil del contractant de l’Ajuntament.
F_FIRMA_16
Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
31-07-2019 13:56
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