Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient número 001/2019/4303/I264 en relació al contracte de servei
de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu de l'Àrea de Cultura:
dissenys, publicacions i impressions d'accció de proximitat i publicitat a mitjans..
Fets
L’Ajuntament de Tàrrega considera que la Cultura és un dels principals actius i un
instrument fonamental en l’exercici de la seva capitalitat de comarca.
Són moltes les activitats programades des de l’Àrea de Cultura a més a més, de les
que s’han coordinat amb el conjunt d’agents culturals de la ciutat, tot plegat ofereix
una imatge diàfana de la dimensió i dinamisme de l’acció cultural municipal.
No obstant l’anterior, l’Àrea de Cultura no disposa de personal format en disseny
gràfic i, es fonamental apostar per un disseny gràfic nou i renovat per continuar
garantint la satisfacció ciutadana de totes les programacions culturals de la ciutat;
tenint en compte, que és una competència pròpia dels municipis la de promocionar
la cultura, de conformitat amb l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
La necessitat d’aquesta licitació rau en la mancança de recursos humans i materials
a l’Ajuntament de Tàrrega en relació al disseny gràfic i impressió, i en què és
fonamental una difusió dels actes organitzats des de l’Àrea de Cultura per garantir-ne
l’èxit.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tàrrega ja ha tramitat un expedient de
contractació dels serveis de disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de
l’Àrea de Cultura configurat en tres lots, quedant desert el lot 2, essent els serveis
inclosos en aquest lot els que són objecte de contractació.

3.- L’alcaldessa és l’òrgan competent per incoar l’expedient de contractació, de
conformitat amb el Decret de delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, de
data 9 de juliol de 2019, atès que en el seu apartat primer .b). in fine, estableix que els
actes de tràmits relacionats amb expedients de contractació continuaran essent
atribucions de l’alcaldia.
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Fonaments jurídics
1.- L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) estableix que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, el qual s’iniciarà
per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
establerts a l’article 28 de la LCSP.
2.- El mateix article estableix que l’acord d’incoació s’haurà de publicar al Perfil del
Contractant.
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D’acord amb els competències que m’atorga la legislació vigent, HE RESOLT:

PRIMER.- Incoar l’expedient de licitació del contracte de serveis de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega,
relatiu a dissenys, publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans.
SEGON.- Ordenar als serveis corresponents que emetin els documents que es
relacionen per tal d’incorporar-los a l’expedient:
-
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-

Plecs de clàusules administratives i plecs de prescripcions tècniques.
Certificat de fiscalització de la fase A.
Informe on es justifiqui adequadament els extrems de l’article 116.4 de la Llei
9/2017.
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