AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

REUNITS
D’UNA BANDA
El Sr. Miquel Solà i Navarro, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Collbató, en nom i
representació de l’Ajuntament, assistir pel Sr. Jordi Esteban Español, Secretari de
l’Ajuntament.
I DE L’ALTRA
El Sr. Fernando Santos Vicente, major d’edat, amb DNI 9773554A, actuant en qualitat
d’Administrador, de l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L., amb domicili al carrer
Artesiano, s/n, Polígono Industrial Trobajo del Camino de San Andrés de Rabanedo.
Reconeixent-se ambdues parts respectivament competència i capacitat legal suficient,
convenen subscriure el present contracte de serveis de comunicació, difusió institucional i
entorn digital de l’Ajuntament de Collbató, lot 1 “Impressió i distribució revista”, els
antecedents administratius del qual són:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Per acord del Decret d’Alcaldia 248/2020, de 31 de març, es va iniciar l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de comunicació,
difusió institucional i entorn digital de l’Ajuntament de Collbató.
2.- Per acord de la Junta de Govern Local, de 7 de desembre de 2020, es va aprovar
l’expedient de contractació, els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques del contracte.
3.-Substanciat el corresponent expedient de contractació, per acord de la Junta de Govern
Local d’1 de març de 2021, es va disposar l’adjudicació del lot 1 “Impressió i distribució
revista” del contracte de serveis de comunicació, difusió institucional i entorn digital de
l’Ajuntament de Collbató a favor de l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L. amb CIF
B24301871, per la quantitat de nou mil nou-cents noranta-cinc euros (9.995,00€) IVA no
inclòs, més dos mil noranta-vuit euros i noranta-cinc cèntims d’euro (2.098,95€)
corresponents al 21% d’IVA, fent un total de dotze mil noranta-tres euros i noranta-cinc
cèntims d’euro (12.093,95€).
4.- L’adjudicatari va constituir la garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació el
dia 8 de febrer de 2021.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
1.- L’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L., es compromet, amb estricta subjecció als Plecs
de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte,
que li són d’aplicació a l’execució de l’objecte del present contracte.
2.- El preu del contracte és de nou mil nou-cents noranta-cinc euros (9.995,00€) IVA no
inclòs, més dos mil noranta-vuit euros i noranta-cinc cèntims d’euro (2.098,95€)
corresponents al 21% d’IVA, fent un total de dotze mil noranta-tres euros i noranta-cinc
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cèntims d’euro (12.093,95€), el qual es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària
100 4910 22712 del pressupost 2021.
3.- La durada del contracte és de dos (2) anys més una pròrroga d’un (1) any més, a
comptar des del dia 1 d’abril de 2021.
4.- El contractista presta la seva conformitat amb els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte, els quals s’adjunten a aquest
document, i ambdues parts se sotmeten, en tot allò no establert en ells, al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de
protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, i les restants disposicions
reglamentàries de desenvolupament, a les dictades per la Comunitat Autònoma de
Catalunya, en el marc de les seves respectives competències i, supletòriament, a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
d’aquesta, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, o ser impugnat mitjançant recurs
contenciós administratiu, conforme la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
l’esmentada jurisdicció.
Per a la deguda constància de tot el convingut, se signa aquest contracte a la data de la
signatura electrònica

L’Alcalde
Miquel Solà i Navarro

El Secretari
Jordi Esteban Español

El contractista
Fernando Santos Vicente
PRODUCCIONES MIC, S.L.

