-MOCIÓ D URGÈNCIA DE LA CUP-PC, CIUTADANS, ERC-MES, ICV-EUIA,
PSC-CP, PP I DELS DOS REGIDORS NO ADSCRITS PER INSTAR A L
´ANUL.LACIÓ I NOVA 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 DE L AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS.
1.

Atès que el passat 4 febrer de 2019 es va publicar l´anunci de l
´expedient 78/2018 d un concurs de licitació obert per a l´assignació dels
serveis de publicitat de l´Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

2.

Atès que l´espai comunicatiu santcugatenc té formats de distribució
diferents com el digital, televisiu i presentació en paper i considerem que
aquesta diversitat s ha de veure reflectida en un concurs dividit per lots o
diferents concursos

3.

Atès que la durada prevista de la contractació és per 2 anys més 2 de
prorrogables, i que el valor màxim estimat és de 541.878,73 .

4.

Atès que es tracta d´un contracta harmonitzat i que l´obertura de pliques
del sobre B és prevista pel dia 8 de març de 2019, i que hi ha prevista una
possible modificació dels mateixos plecs de contractació al llarg de l
´execució del contracte.

5.

Atès que ha estat publicat en els perfils del contractant també de la
Generalitat de Catalunya i que és un contracte publicat en els òrgans de la
Unió Europea al superar la xifra prevista per fer-ho.

6.

Atès que la documentació facilitada pels portals hi consta el Ple de
clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, així com la
proposta de l´inici d´expedient, el decret d´aprovació d´inici d´expedient, i l
´anunci de licitació.

7.

Atès que en l´informe justificatiu vincula la licitació i restringeix la
proposta pública a un mitjà de comunicació en concret i per tant entra en
contradicció amb l´article 40 de la LCSP que estipula com a causes d´una d
´anul·labilitat d´un contracte en totes aquelles disposicions, resolucions,
clàusules o actes sortits de qualsevol poder adjudicador que atorgui de
forma directa o indirecte avantatges a les empreses que hagin contractat
prèviament amb l administració contractant.

8.

Atès que en els darrers anys ha existit una relació contractual per l
´objecte del contracte, mitjançant un conveni, entre l´Ajuntament de Sant
Cugat i el mitjà de comunicació al qual se li atribueix l´objecte del contracte.

9.

Atès que diferents actors han manifestat el seu posicionament de
presentació contra la licitació de recurs especial en matèria de contractació
previ al contenciós administratiu davant de l´òrgan administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya tal com marca l article 50 de la LCSP.

10.

Atès que diferents actors han manifestat el seu posicionament de
presentació contra l´adjudicació de recurs especial en matèria de
contractació previ al contenciós administratiu davant de l´òrgan administratiu
de Recursos Contractuals de Catalunya tal com marca l´article 50 de la
LCSP que implicaria el suspens de la tramitació de l´expedient de
contractació fins la resolució expressa .

11.

Atès que diferents actors han manifestat el seu posicionament en
referència a la presentació de contenciós administratiu davant l´adjudicació
del contracte de referència

Per tot això, es proposa al Ple de l´Ajuntament de Sant Cugat l´adopció
dels següents ACORDS:
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.
Sant Cugat del Vallès, 03 de març de 2019

