CONTRACTE ADMINISTRATIU PER LA CONFECCIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ
DE LES FIRES DE MAIG DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, LA REALITZACIÓ DEL
DISSENY GRÀFIC DELS DIFERENTS ELEMENTS DE COMUNICACIÓ I
SENYALITZACIÓ I LA GESTIÓ I EL SEGUIMENT D'AQUEST, SEGONS
EXPEDIENT NÚMERO 49/2021/1408
Vilafranca del Penedès, a la data de signatura electrònica
REUNITS:
D'una part, el Sr. Pere Regull Riba, de qui s’omet el detall de les circumstàncies
personals perquè compareix com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i en el seu nom i representació, assistit del Secretari de la Corporació, Sr.
Eduard Marcó Albertí, que dóna fe de l’acte.
I d'altra part Alex Suárez Casanovas, en representació de l'empresa a AQUELLS NOIS
TAN SIMPÀTICS, S.L. amb CIF B66820853.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament, la capacitat d’obrar i
jurídica suficient per a l’atorgament i formalització del present contracte
ANTECEDENTS:
I.- Per Junta de Govern
l’expedient de contractació
de Vilafranca del Penedès,
comunicació i senyalització

Local, en data 28 de desembre de 2021, va aprovar
per la confecció del pla de comunicació de les Fires de Maig
la realització del disseny gràfic dels diferents elements de
i la gestió i el seguiment d’aquest.

II.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes es van presentar les
següents empreses:
• Aquells nois tan simpàtics, S.L.
• Sergio Ros de Mora
• Parenthesis Marketing Consulting SL
III- La Mesa de contractació, posterior a la obertura del sobre 1, 2 i 3, acorda
proposar a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes rebudes, previ exclusió
del Sr. Sergio Ros de Mora. Per resolució de data 18 de febrer de 2022 es requereix a
l’empresa Aquells nois tan simpàtics, S.L. l’acreditació de la solvència econòmica i
financera, els mitjans personals i la justificació de la constitució de la garantia
definitiva corresponent al 5% de l'import d'adjudicació exclòs IVA (11.000,00€) exclòs
IVA, és a dir, per import de 550,00€.
IV.- Aquells nois tan simpàtics, S.L., va presentar en data 21 de febrer de 2022 la
documentació requerida, inclòs l’acreditació de la constitució de la garantia definitiva,
mitjançant transferència bancària.
V.- Per decret d’alcaldia, en data 16 de març de 2022, s’ha adjudicat el contracte per
la confecció del pla de comunicació de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, la
realització del disseny gràfic dels diferents elements de comunicació i senyalització i la
gestió i el seguiment d’aquest a favor de Aquells nois tan simpàtics, S.L.
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En virtut de tot el qual, en els seus respectius drets i representacions, els
compareixents,
ACORDEN
Primer.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, representat pel seu Alcalde, Sr.
Pere Regull Riba, adjudica a Aquells nois tan simpàtics, S.L., el contracte
administratiu per la confecció del pla de comunicació de les Fires de Maig de
Vilafranca del Penedès, la realització del disseny gràfic dels diferents elements de
comunicació i senyalització i la gestió i el seguiment d’aquest
Segon.- Que les parts signants manifesten tenir coneixement del Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix la contractació per
la confecció del pla de comunicació de les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, la
realització del disseny gràfic dels diferents elements de comunicació i senyalització i la
gestió i el seguiment d’aquest, aprovat per Junta de Govern Local, i de la proposta
presentada per Aquells nois tan simpàtics, S.L. i que ha estat acceptada per part de la
Corporació municipal. Documents que es consideren part integrant d’aquest contracte.
Tercer.- El preu del contracte es fixa en l’ import de 13.310,00€, IVA inclòs
(11.000,00€ més 2.310,00€ corresponent al 21% d'IVA).
Quart.- El termini d’execució del contracte és d’un any a partir de la data de
formalització del contracte.
El contracte podrà ser objecte de tres pròrrogues d’un any de durada cadascuna.
Cinquè.- Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les parts
signants del present contracte, en matèria d’interpretació i execució del mateix són
competents els Jutjats i Tribunals del Contenciós-Administratiu amb jurisdicció a
Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat
en presència del secretari de l’Ajuntament, que dona fe de l’acte.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

L'ADJUDICATARI,

DAVANT MEU,
EL SECRETARI,
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