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CONTRACTE DE L’ ACORD MARC PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE
REPORTAGES FOTOGRÀFICS CORRESPONENTS A
ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, el senyor Ramon Josa Campoamor, amb NIF_______ major d’edat, actuant
en el seu nom i representació i domicili al _______________de______________.
Actua com a fedatària la senyora Tatiana Mansilla Benito, en la seva condició de Secretària
municipal accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a l’article
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el contracte basat en l’acord marc per la homologació de proveïdors pel servei de
realització de reportatges fotogràfics corresponents a activitats relacionades amb l’ajuntament
de Castelldefels i que queda subjecte a les següents:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- En data 14 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de l’Acord
Marc amb un màxim de 2 empreses o professionals per a la contractació del servei de realització
de reportatges fotogràfics corresponents a activitats relacionades amb l’Ajuntament de
Castelldefels.
II.- Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2021,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 40.121,59 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19/9200/2260202/AREA24, en la qual hi ha
crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació incorporada a l’expedient.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici futur autoritzin els respectius
pressupostos municipals.
III.- En data 11 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va ADJUDICAR el contracte basat en
l’acord marc al professionals següent: RAMON JOSA CAMPOAMOR.

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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Primera.- Aquest contracte basat de serveis té per objecte la realització d’encàrrecs de
reportatges fotogràfics d'actes institucionals, de l'evolució de la ciutat, de les activitats socials,
culturals i esportives al municipi, de les campanyes de comunicació de l’Ajuntament i altres
reportatges per il·lustrar els elements informatius municipals i el material de difusió
institucional.
Segona.- El contractista, senyor Ramon Josa Campoamor, es compromet a la realització del
contracte amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques aprovats i a l’oferta presentada, s’adjunta un exemplar de cadascun
d’aquests documents.
Tercera.- El pressupost del contracte es fixa en 16.579,17 euros, IVA exclòs amb els preus
unitaris màxim de licitació per als serveis següents:
Import preu
unitari màxim
(IVA exclòs)
Reportatge o actuació
estimat de fins a 2 hores)

(temps

76,50 €

Import
IVA
(21%)
16,07 €

Total import preu
unitari màxim
(IVA inclòs)
92,57€

Quarta.- El contracte entrarà en vigor en data 15 de març de 2022 i, tindrà una durada d’un
any, essent possible la seva pròrroga fins a un màxim de tres anys més.
Aquest acord de pròrroga serà obligatori per al professional si l’avís de pròrroga es comunica
com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
Cinquena.- El senyor Ramon Josa Campoamor, es compromet a realitzar la prestació dels serveis
amb els mitjans materials mínims següents:
•
•
•
•
•
•

Càmera Reflex Digital (SLR) de 15 milions de píxels.
Òptiques que cobreixin en digital una distància focal de 17 mm a 200 mm.
Flash extern amb ETTL.
Dispositiu amb un sistema mòbil d'enviament de dades d'alta velocitat
(connexió dades 3G) per poder fer enviaments de fotos de manera instantània
Servidor propi o sistema equivalent (Wetransfer, Dropbox…).
Les càmeres o, en el seu cas, els diferents objectius han de tenir mecanismes
d’estabilització. També han de poder enregistrar vídeo en full HD.

Sisena.-Per respondre del compliment d’aquest contracte, es constituirà a favor d’aquesta
Administració Local, una garantia definitiva mitjançant retenció en el preu per import de
1.657,92 euros, segons declaració responsable de l’empresa. L’import total d’aquesta serà
retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per
cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu
en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
Setena .- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat pel
professional adjudicatari___________________________. Qualsevol modificació del número de
compte IBAN haurà de ser notificat pel professional. En cas contrari, es continuaran abonant les
factures al número de compte IBAN que consta en el present contracte.
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I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretària accidental.

