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PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atesa la necessitat de contractar la prestació del servei d’impressió de les
publicacions municipals per a dos anys, en els termes previstos en l’informe de
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos per la directora de
Comunicació d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels
mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques.
En funció del què disposen els articles 17, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre
disposicions comunes dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.
Per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 26 de juliol de
2019 es va acordar, entre d’altres; aprovar la convocatòria i l’expedient de
contractació, amb tramitació d’urgència i pel procediment obert, amb regulació
harmonitzada, i els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques
relatius al Servei d’impressió de les publicacions municipals per a dos anys. En
el moment d’aplicar els criteris d’adjudicació indicats en l’informe de necessitat
pels serveis tècnics municipals van constatar un error material d’omissió i per
tal de preservar els principis de la contractació es va desistir de la mateixa i
s’ha tornat a convocar amb el present expedient esmentant l’esmentat error
d’omissió.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la
Intervenció municipal.

Es proposa:
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del
contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals per a dos
anys (Exp. 2019/9087/1408) de conformitat amb el previst a l’informe de
memòria justificativa emès per la directora de Comunicació.
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de
licitació del contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals
per a dos anys de conformitat a la justificació inclosa a l’informe de necessitat i
idoneïtat emès per la directora de Comunicació d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i
tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de
condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al contracte de
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servei de d’impressió de les publicacions municipals per a dos anys, amb un
pressupost de licitació màxim total de 280.421,16 euros més 29.836,13 euros
en concepte d’IVA (import total, 310.257,29 euros, IVA inclòs).
Quart.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació
relativa al contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals per
a dos anys té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris.
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es
farà efectiva per un import màxim de 310.257,29 -€ (IVA inclòs), imputable al
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 2.933,04 € (IVA inclòs), aniran a
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries que
s’indiquen a continuació i amb la següent distribució plurianual de la despesa:
Exercici 2019 (01.12.19 a 31.12.19): 2.933,04 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:

PARTIDA
12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a.
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament
TOTAL

2019
(IVA inclòs)
363,00 €
1.141,03 €
1.429,01 €
2.933,04 €

Exercici 2020 (01.01.20 a 31.12.20): 164.738,11 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:

PARTIDA
12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a.
12 32000 22602 – Difusió d’actes públics d’educació i ciutadania
12 33000 22602 – Difusió d’actes públics: culturals, juven. i esport
12 43000 22602 – Difusió d’actes de promoció econòmica
12 92401 24000 – Confecció de publicacions municipals
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament
33 33413 22609 - Biennal de ceràmica Angelina Alós
TOTAL

2020
(IVA inclòs)
20.098,10 €
1.594,32 €
36.731,28 €
8.123,94 €
76.308,56 €
2.779,03 €
18.205,06 €
897,82 €
164.738,11 €

Exercici 2021 (01.01.21 a 30.11.21): 142.586,14 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
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PARTIDA
12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a.
12 32000 22602 – Difusió d’actes públics d’educació i ciutadania
12 33000 22602 – Difusió d’actes públics: culturals, juven. i esport
12 43000 22602 – Difusió d’actes de promoció econòmica
12 92401 24000 – Confecció de publicacions municipals
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament
33 33413 22609 - Biennal de ceràmica Angelina Alós
TOTAL

2021
(IVA inclòs)
16.376,14 €
1.594,32 €
33.561,84 €
7.248,51 €
69.213,73 €
1.638,00 €
9.796,16 €
3.157,44 €
142.586,14 €

Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135,
136 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant de la pàgina web municipal.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP a les següents persones:
Sra. Eulàlia Santiago, directora de Comunicació.
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