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NOTA 

 

S'estima com a data prevista per a la formalització del contracte, el proper dia 13 

de novembre de 2012.  Atès que s'ha iniciat el període electoral amb motiu de les 

eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre de 2012, cal tenir 

present que l'execució del contracte adjudicat queda sotmesa a l'article 8.2 de la 

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional. 

Per tant, solament es podran executar durant el període electoral, que acaba el 25 

de novembre inclòs, les insercions relatives a les activitats publicitàries 

imprescindibles per a la salvaguarda de l'interès general o per al desenvolupament 

correcte dels serveis públics. 
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Resolució d'adjudicació del contracte 
 
 

Contracte : Contracte administratiu Unitat promotora : Direcció General 
d'Atenció Ciutadana i Difusió 

Tipus : Serveis  

Expedient : PR-2012-997                           Procediment : Derivat d'acord marc 

Objecte: Inserció d'anuncis de publicitat institucional a la premsa escrita. 

 
 
Antecedents 
 
1. El secretari general del Departament de la Presidència, per resolució de data 31 
de juliol de 2012, va iniciar l’expedient de contractació de referència.  
 
2. El secretari general del Departament de la Presidència, per resolució de data 24 
de setembre de 2012, va aprovar l’expedient de contractació de referència i es va 
obrir el procediment de consulta a les empreses adjudicatàries de l’acord marc 
dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o 
en algun/s dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, 
ràdio, exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius, 
adjudicat per l’òrgan de contractació del Departament de la Presidència en data 30 
de gener de 2012 (expedient 2011055). 
 
3. L'informe tècnic de la unitat promotora d’aquest contracte, de data 1 d’octubre 
de 2012, ha fet la classificació d’ofertes i, per tant, les proposicions presentades 
han obtingut les següents puntuacions parcials i totals: 
 

Empreses licitadores Valoració criteri econòmic 
(preu total optimitzat) 

Puntuació total 

1. Media Planning 
Group, SA 

100,00 100,00 

2. Focus Media, SL   93,01   93,01 

 
D’acord amb aquest ordre de classificació, l‘oferta presentada per Media Planning 
Group, SA resulta la més avantatjosa econòmicament. 
 
4. L’empresa Media Planning Group, SA ha acreditat la constitució de la garantia 
definitiva, mitjançant retenció de preu, i el compliment de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social, així com trobar-se d’alta i al corrent del pagament de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
Fonaments de dret 
 
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del 
contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 151 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
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2. Atès que s’ha iniciat el període electoral amb motiu de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre de 2012, cal tenir present 
l’article 8 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat 
institucional i la resta de normativa d’aplicació al període electoral, en l’execució 
de l’objecte d’aquesta contractació. 
 

3. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent, d’acord amb el 

punt 1.2 de la Resolució PRE/2292/2011, de 27 de setembre, de delegació de 

competències de la persona titular del Departament de la Presidència en la 

persona titular de la Secretaria General. 
 
 
RESOLC: 
 
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:  
 

Empresa 
adjudicatària: 

Media Planning Group, SA 

  Import Base IVA Import total 

Pressupost 
licitació: 

 1.510.000,00 €  317.100 €  1.827.100, 00 € 

Import 
adjudicació: 

 1.510.000,00 € 317.100 € 1.827.100, 00 € 

Termini 
d’execució: 

Des de la data de signatura del contracte i fins al 31 de 
desembre de 2012 

 
Aquest import total s’exhaurirà o no en funció de les accions puntuals de 
comunicació o de les campanyes transversals de publicitat institucional que la 
Generalitat de Catalunya tingui necessitat de difondre al llarg del període 
d’execució del contracte.  
 
Els preus unitaris per a cada inserció seran els que ha presentat l’empresa Media 
Planning Group SA i que es detallen a continuació: 
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Import net Preu final

Suport Nº ins Format (C.Ag. Inclòsa) IVA optimitzat (1)

DIARI ARA 1 Plana Color Senar (dl-ds) 2.181,64 458,14 2.639,78

LA VANGUARDIA 1 Plana Color Senar (dl-ds) 14.397,92 3.023,56 17.421,48

EL PERIODICO DE CATALUNYA 1 Plana Color Senar (dl-ds) 12.363,95 2.596,43 14.960,38

EL PUNT AVUI + 1 Plana Color Senar (dl-ds) 6.429,03 1.350,10 7.779,13

DIARI ARA 1 Mitja Plana Color Senar (dl-ds) 1.529,31 321,16 1.850,47

LA VANGUARDIA 1 Mitja Plana Color Senar (dl-ds) 9.963,00 2.092,23 12.055,23

EL PERIODICO DE CATALUNYA 1 Mitja Plana Color Senar (dl-ds) 8.873,40 1.863,41 10.736,81

EL PUNT AVUI + 1 Mitja Plana Color Senar (dl-ds) 3.986,07 837,07 4.823,14

DIARI ARA 1 Faldó Color Senar 6c x 3m (dl-ds) 958,19 201,22 1.159,41

LA VANGUARDIA 1 Faldó Color Senar 5c x 3m (dl-ds) 5.313,60 1.115,86 6.429,46

EL PERIODICO DE CATALUNYA 1 Faldó Color Senar 5c x 3m (dl-ds) 4.853,40 1.019,21 5.872,61

EL PUNT AVUI + 1 Faldó Color Senar 6c x 2m (dl-ds) 2.171,52 456,02 2.627,54

PREU TOTAL OPTIMITZAT (2) 73.021,03 15.334,42 88.355,45

 

Comissió d'agència aplicada (%) 0,25

(1) Preu final optimitzat: correspon a l'import net per inserció que inclou tots els descomptes i càrrecs, inclosa la comissió

 d'agència, més IVA.

(2) Preu total optimitzat: correspon a la suma de tots els preus finals optimitzats.  
 
 
 
 
En qualsevol cas no es garanteix cap volum mínim de despesa. 
 
2. Aquest contracte s’haurà de formalitzar en el document corresponent. 
 
3. Acordar, si s’escau, la devolució de les garanties provisionals constituïdes. 
 
4. Que es notifiqui aquesta resolució a les empreses licitadores i es publiqui 
simultàniament en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
 
 
 
 
 

p.d. (Resolució PRE/2292/2011, de 27 de setembre,  

DOGC 5979 de 06.10.2011) 
Francesc Homs i Molist 
Secretari general 
 
 
 
 
 
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb 
certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable 
és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de 
les manifestacions de voluntat en suport informàtic". 


