ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
PUBLICITAT I MÀRQUETING RADIOFÒNIC
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el 17 de
febrer de 2021, va aprovar l’expedient de la contractació de publicitat i màrqueting radiofònic
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador.
En data 20 d’abril de 2021 el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa aprova
l’adjudicació del contracte dels serveis de publicitat i màrqueting radiofònic, mitjançant
procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador, a l’empresa RÀDIO OLOT, SA, amb
NIF A28795631.
El termini d’execució es va establir des de la data d’adjudicació fins a 31 de desembre de 2021,
amb possibilitat d’una pròrroga d’un any de durada.
L’informe tècnic emès indica que a partir de la necessitat de donar continuïtat al servei de
publicitat i màrqueting radiofònic, i tenint en compte la prestació realitzada de manera satisfactòria
durant el 2021 per part de RÀDIO OLOT, SA, adjudicatària del mateix, es prorrogui el servei
esmentat per a l’any 2022 a favor de l’esmentada empresa.
Fonaments de dret
Article 29 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Clàusula setena del Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte administratiu.
Acord de delegació de determinades competències del Ple al Consell de Presidència, a la
Presidència i al Gerent de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 17 de
novembre de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Acordar la pròrroga per a l’exercici 2022, del contracte del servei de publicitat i màrqueting
radiofònic, a l’empresa RÀDIO OLOT, SA, amb NIF A28795631, per un import de 6.000,00€ de
pressupost net i 1.260,00 € en concepte d’IVA calculat al 21% d’IVA.
2. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de la documentació necessària
per fer efectius els acords esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
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Comunicació
1. Notificar aquest acord a RÀDIO OLOT, SA.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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