CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT
DEL SERVEI DE
“REDACCIÓ, DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ
MUNICIPAL”

Begues, en data de signatura electrònica.

D'una part, M. Mercè Esteve Pi Alcaldessa, actuant en nom i representació
de l'Ajuntament de Begues, assistida del Sr. José Félix Velasco Martínez,
secretari, que dóna fe de l’acte.

27/05/2021

De l’altra part:
En David Achell Martínez, proveït del DNI núm. 44415972M, actuant en nom
i representació de EL METROPOST SL, empresa amb domicili social al carrer
Sant Lluis 36 – local 2 de Gavà, i amb CIF núm. B66622184, manifesta tenir
plena capacitat per contractar i no estar dins cap de les causes
d'incompatibilitat i d'incapacitat què determinen les disposicions vigents en
aquesta matèria.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Alcaldessa

REUNITS:

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a
formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

L’aprovació de la despesa va ser efectuada també en data 31 de desembre
de 2020 pel decret de l’Alcaldia anterior, amb càrrec a la partida 49 4911
22706.
Seguits tots els tràmits establerts per la normativa vigent es va procedir a
adjudicar el present contracte per acord de la Junta de Govern Local de data
21 d’abril de 2021.

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

Signatura 1 de 2

27/05/2021

El Secretari

Per decret de l’Alcaldia núm. 1647 de data 31 de desembre de 2020 es va
convocar la licitació del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió
del butlletí municipal.
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CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA: D'ara en davant el contractista es compromet a la realització
d’aquest servei amb subjecció a l’oferta presentada, els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques aprovats i al present contracte.
SEGONA: El preu anual del contracte és de VINT-I-CINC MIL CENT SETANTA
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (25.170,83- euros), IVA no inclòs,
que seran abonats per l'Ajuntament de Begues mitjançant la facturació
corresponent presentada pels adjudicataris.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

27/05/2021

Alcaldessa

TERCERA: La duració del contracte serà de dos anys des de la data de
signatura del present contracte, prorrogable per dos anys més, de forma
expressa, d’any en any.
QUARTA: El present servei començarà a prestar-se el 10 de juny de 2021.
CINQUENA: Per respondre del compliment del contracte, el contractista ha
constituït a la Tresoreria Municipal una garantia per import de 2.420,27- €.
SISENA: La garantia es tornarà tres mesos després de la finalització del
contracte.
SETENA: D’acord amb l’art. 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aquest contracte no será objecte de revisió de preus.
VUITENA: L’empresa contractista complirà, durant tot el període d’execució
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable.

I per a que consti, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data a dalt esmentats.

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

Signatura 1 de 2

27/05/2021

El Secretari

NOVENA: El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert en el
contracte, als plecs de clàusules que han servit de base en el present procés
de contractació, a la oferta presentada, i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del Sector Públic i als preceptes del Reglament general de
contractació i altres disposicions administratives que li siguin d’aplicació, en
tot allò que no s’oposin a l’esmentada llei.
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L’Alcaldessa

El contractista

David Achell Martínez

El secretari
José Félix Velasco Martínez

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

27/05/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

27/05/2021

Alcaldessa

M. Mercè Esteve Pi
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