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Antecedents de fet
1. La Cap del Servei de Comunicació, en data 29 de juny de 2022 ha elaborat Plec de
Condicions Tècniques particulars i en data de 2 d’agost de 2022, ha elaborat Informe
Tècnic d’inici de Licitació, confirmant de manera favorable la conveniència i necessitat de
portar a terme la contractació de la “Assessorament estratègic, planificació, mediació en
les negociacions, compra, gestió i inserció de la publicitat institucional en els mitjans de
comunicació convencionals i no convencionals per a la difusió de la campanya de nadal
2022 de l’Ajuntament de Sabadell”, amb codi CPV 79341200-8 Serveis de gestió
publicitària.
2. La finalitat i necessitat del contracte, tal i com recullen els plecs tècnics esmentats, és la
contractació d’una agència de mitjans amb capacitat per planificar, negociar, gestionar i
inserir la publicitat permet un estalvi considerable per a les finances del consistori
municipal, ja que s’aconsegueixen uns descomptes importants als preus assenyalats a les
tarifes vigents de publicitat dels diferents mitjans atenent el volum de negoci. D’altra
banda, també permet realitzar una planificació òptima i un seguiment acurat, el que
possibilita assolir els objectius fixats amb major eficàcia.
3. L’objecte del contracte consisteix en la prestació de serveis d’assessorament estratègic,
planificació, mediació en les negociacions, compra, gestió i difusió dels anuncis en les
actuacions de publicitat que es difonguin en els mitjans de comunicació convencionals i no
convencionals per a la difusió de la campanya de Nadal 2022 de l’Ajuntament de
Sabadell.
4. El valor estimat i pressupost base de licitació del contracte és de 45.500,00 €, IVA
exclòs, que, amb un 21% d’IVA de 9.555,00 € resulta un total de 55.055,00 €.
5. L’adjudicació es substanciarà mitjançant el procediment obert simplificat, atès el valor
estimat del contracte i que dels criteris d’adjudicació que preveu el plec, els judicis de
valor no superen el vint-i-cinc per cent del total.
6. De conformitat amb l’ensementat informe tècnic, la durada s’estableix des de la data de
formalització del contracte fins el 31 de gener de 2023.
7. Per dur a terme la contractació d’aquest servei, s’ha elaborat el corresponent expedient
de contractació, que inclou el Plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules
administratives particulars i el seu Quadre resum.
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8. La Cap del Servei de Comunicació, han emès informe tècnic en relació a la
sostenibilitat financera d’aquest expedient de contractació.
9. La durada del contracte de Servei d’ “Assessorament estratègic, planificació, mediació
en les negociacions, compra, gestió i inserció de la publicitat institucional en els mitjans de
comunicació convencionals i no convencionals per a la difusió de la campanya de nadal
2022 de l’Ajuntament de Sabadell” s’allargarà fins l’exercici 2023. Per aquest motiu, la
despesa per fer front el present contracte, s’haurà de distribuir en el sentit de que aquesta
sigui pluriennal, i en conseqüència subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit
que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
10. La tècnica lletrada de l’Àrea de Presidència i Drets Socials segons informe jurídic de
data 2 de setembre de 2022, informa favorablement el procediment relatiu a la tramitació
de l’expedient.
11. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 18 i 19 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sabadell (RCIAS),
per la qual cosa s’ha elaborat la relació comptable Q que inclou les operacions
comptables, projectes de despesa i aplicacions pressupostaries que tot seguit s’indiquen,
als efectes d’obtenir aquesta fiscalització:
Aplicació
Exercici pressupostària Fase Núm Apunt previ

2022-200-92202022 2260200
A

2022-200-92202023 2260200

A

Import Iva
Inclòs

Relació Q

Text Lliure

920220010442

CO - Licitació: Difusió
institucional Campanya
16.516,50 Q-2022-4225 de nadal 2022

920229000801

CO - Licitació: Difusió
institucional Campanya
38.538,50 Q-2022-4226 de nadal 2022

TOTAL

55.055,00

12. L’alcaldessa mitjançant decret núm. 1071/2022, de 9 de febrer va aprovar un plec
tipus per procedir a l’adjudicació de contractes de serveis, mitjançant procediment obert
simplificat, que és el marc de referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs
particulars tipus que regeixin l’adjudicació d’aquest contracte, adaptats a la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) L’article 17, 22, 29, 99.3, 116, 117, 122, 124, 131.2, 135, 156 a 158, 159, 308 a 315 i
disposició addicional tercera, apartat 2n, 3er i 8è de la Llei de Contractes del Sector Públic
(endavant LCSP), Llei 9/2017 de 8 de novembre.
b) Article 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004,
de 5 de març.
c) L’article 43 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de
Sabadell.
d) El decret d’alcaldia núm. 1071/2022, de 9 de febrer de 2022.
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e) El decret d’alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre de 2020
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1. L’article 17 de la Llei i 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(endavant LCSP), Llei 9/2017 de 8 de novembre, defineix el contracte de serveis com
aquell l’objecte del qual sigui prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una
activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament.
2. Els articles 22, 131.2 i 159.1 b) de la LCSP regulen la tramitació del procediment obert
simplificat no subjecte a regulació harmonitzada, que serà d’aplicació a aquest expedient,
en tractar-se d’un contracte de serveis amb un valor estimat inferior a 140.000 € (per
determinar el procediment) i a 215.000 €, (per determinar si està subjecte a regulació
harmonitzada o no) i incloure una ponderació dels criteris d’adjudicació previstos en el
plec avaluables mitjançant judici de valor que no supera el 25% del total.
3. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà, en tot cas, els plecs de les
clàusules administratives que regularan el contracte, el plec de prescripcions tècniques, el
document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció del procediment de
licitació, la necessitat que l’Administració vol satisfer, els criteris de solvència tècnica o
professional i econòmica i financera, els criteris que es tindran en consideració per
adjudicar el contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de
serveis, el valor estimat del contracte i la decisió de no dividir en lots el seu objecte, si
s’escau.
4. Els articles 122 i 124 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
5. L’article 159 de la LCSP, estableix les especialitats concretes aplicables a la tramitació
del procediment obert simplificat.
6. Els articles 156 a 158 de la LCSP contenen les normes generals aplicables al
procediment obert, d’aplicació al procediment obert simplificat en aquelles qüestions que
no prevegi l’article 159 de la LCSP, entre les quals la definició del procediment obert com
aquell en el que tot empresari interessat pot presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes dels contractes amb els licitadors.
7. L’article 29 de la LCSP, en relació al termini de durada dels contractes i d’execució de
la prestació.
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8. Els articles 308 a 315 de la LCSP regulen les disposicions relatives als contractes de
serveis.
9. L’article 135 de la LCSP regula la publicació oficial dels procediments per a la licitació
dels contractes, i en aquest sentit estableix que els procediments oberts no subjectes a
regulació harmonitzada seran objecte de publicació al perfil del contractant.
10. L’article 99.3 de la LCSP estableix l’obligatorietat de dividir la realització independent
de cada una de les parts del contracte mitjançant lots, sempre que la naturalesa o objecte
del contracte ho permetin. Tanmateix, l’apartat 3r, lletra b, de l’esmentat precepte legal
disposa que es considera motiu vàlid a efectes de justificar la no divisió en lots de l’objecte
del contracte, el fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses
a l’objecte el contracte dificulti la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.
11. L’article 311 LCSP en relació a l’execució, responsabilitat del contractista i compliment
dels contractes de serveis, en relació al termini de garantia.
12. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è, referent al compliment per
l’Entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
13. La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, preveu la necessitat
que el Secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres assumptes, a l’aprovació
d’expedients de contractació.
14. Els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
2/2004, de 5 de març, així com l’article 34 de les bases d’execució del pressupost
municipal vigent, regulen l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual.
15. El decret d’alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre de 2020, delega al tinent
d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials determinades atribucions, entre les
quals la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes de valor
estimat igual o superior a 15.000 € i igual o inferior a 100.000 €, sempre que la durada no
sigui superior a quatre anys.
És per tot el que precedeix que, com a tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets
Socials, en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 7579/2020 de 2 de
novembre publicat el Butlletí Oficial de la Província el dia 13 de novembre de 2020,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Plec de Condicions Tècniques Particulars i els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars juntament amb els seus Annexos que, de conformitat amb el
particular tipus, regiran el Contracte de serveis per portar a terme la contractació de la
d’“Assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, compra, gestió i
inserció de la publicitat institucional en els mitjans de comunicació convencionals i no
convencionals per a la difusió de la campanya de nadal 2022 de l’Ajuntament de
Sabadell”, amb codi CPV 79341200-8 Serveis de gestió publicitària, la durada del
contracte s’establirà des de la data de la seva formalització fins el 31 de gener de 2023.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, per
un valor estimat del contracte 45.500,00, IVA exclòs, que amb un 21% d’IVA 9.555,00 €,
resulta un pressupost base de licitació de 55.055,00 €.
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Tercer.- Convocar el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte
administratiu de serveis per portar a terme la contractació de l’“Assessorament estratègic,
planificació, mediació en les negociacions, compra, gestió i inserció de la publicitat
institucional en els mitjans de comunicació convencionals i no convencionals per a la
difusió de la campanya de nadal 2022 de l’Ajuntament de Sabadell”, i establir un període
de QUINZE DIES NATURALS per a la presentació de proposicions, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, de conformitat
amb el que disposa l’article 159.3 de la LCSP
Quart.- Aprovar la proposta d’autorització de despesa per aquesta contractació per igual
import al pressupost de licitació anteriorment aprovat, la despesa per fer front el present
contracte, s’haurà de distribuir en el sentit de que aquesta sigui pluriennal, i en
conseqüència subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit que per cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos, de conformitat amb la següent relació Q, el
contingut de la qual es descriu en la part expositiva, subjecte al règim de fiscalització
prèvia limitada:
Aplicació
Exercici pressupostària Fase Núm Apunt previ

2022-200-92202022 2260200
A

2022-200-92202023 2260200

A

Import Iva
Inclòs

Relació Q

Text Lliure

920220010442

CO - Licitació: Difusió
institucional Campanya
16.516,50 Q-2022-4225 de nadal 2022

920229000801

CO - Licitació: Difusió
institucional Campanya
38.538,50 Q-2022-4226 de nadal 2022

TOTAL

55.055,00

Cinquè.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistiran a aquest
òrgan de contractació, els noms i càrrecs els quals es descriuren i relacionen en l’apartat
U del Quadre resum (Annex 1 del PCAP) i que, de conformitat amb aquest Plec, aquesta
mesa serà la competent per a la valoració de les ofertes que es presentin i formular, si
s’escau, la proposta d’adjudicació.
Sisè.- Fer constar que, el servei municipal encarregat de la tramitació de l’expedient no
disposa de suficient personal funcionari de carrera, i per tant formen part de la mesa de
contractació personal funcionari interí.
Setè.- Designar com a responsable del contracte, Berta Trullàs Berasategui, Cap de
Servei de Comunicació.
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Vuitè.- Publicar l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la
Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts
per la LCSP.
Novè.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/consultadocumentos?method=enter

Annex

Descripció del document

1

Plec
de
particulars

2

Plecs de Clàusules administratives

1F54

3W1P

3

Annex 1 inici licitació

4P1X

6Z3Y

clàusules

Codi segur de verificació
tècniques 493I

490B

4Q1L
4761
611V

6S24

0MG6

1G3G

0V9I

6Y1W

0V3I

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Pol Gibert Horcas
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE PRESIDENCIA I DRETS
SOCIALS
12-09-2022 14:19:45
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