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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 18 de gener de 2019 es va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
Adjudicació de contracte: servei d’elaboració i edició de podcasts a la
plataforma relacionats amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i
manteniment de l’App de ràdio i creació i manteniment de la plataforma web de
suport de podcasts.
Vist l'expedient de licitació del contracte de serveis d’elaboració i edició de podcasts a
la plataforma relacionats amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i
manteniment de l’App de ràdio i creació i manteniment de la plataforma web de suport
de podcasts.
Vistes les següents ofertes presentades:
Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova, SL:
-Import: 16.720,00 euros, més IVA ..................................................... 70 punts
-Increment esdeveniments en directe: SÍ ............................................. 5 punts
-Increment programes setmanals per a entitats: SÍ ........................... 15 punts
-Total .................................................................................................. 90 punts
Quality Mera, SLU:
-Import: 18.960,00 euros, més IVA ..................................................... 61,73 punts
-Increment esdeveniments en directe: SÍ ............................................. 5 punts
-Increment programes setmanals per a entitats: SÍ ........................... 15 punts
-Total .................................................................................................. 81,73 punts
Vista l’oferta presentada per Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova, SL, per import de
16.720,00 euros, més 3.511,20 euros d’IVA (total: 20.231,20 euros), i vist que aquest
licitador compleix els requisits necessaris per ser adjudicatari i ha aportat la
documentació requerida per la secretaria.
Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan
de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, existeix delegació a favor de la
Junta de Govern Local i de conformitat amb la LRBRL i la Llei de contractes del sector
públic.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis d’elaboració i edició de podcasts a la
plataforma relacionats amb continguts de la ràdio municipal on-line, creació i
manteniment de l’App de ràdio i creació i manteniment de la plataforma web de suport
de podcasts, a favor de Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova, SL, per un import de
16.720,00 euros, més 3.511,20 euros d’IVA (total: 20.231,20 euros), amb càrrec a la
partida 30208 33300 22699, d’acord amb les següents anualitats:
2019 (12 mesos): 16.720,00 euros, més 3.511,20 euros d’IVA (total: 20.231,20 euros)
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que amb la seva signatura d’acceptació de la
present resolució es considerarà formalitzat el contracte, d’acord amb l’article 159.6 de
la LCSP.
TERCER.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 18 de gener de 2019
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