Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de servei de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

RAMON MORELL I GASSÓ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L’EXCM. AJUNTAMENT
DE LA CIUTAT DE TÀRREGA
C E R T I F I C O : Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de
juliol de 2019, va acordar per unanimitat dels membres assistents l’adopció dels
següents acords:
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 001/2019/4303/I264 per Contracte de servei de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea de Cultura: dissenys, publicacions i
impressions d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives i el plec
de prescripcions tècniques reguladores de la present licitació, essent els següents
els principals paràmetres:

Maria Alba Pijuan Vallverdú

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’adjudicació d’un servei
que comprengui tot el procés de creació, des del disseny
gràfic a la impressió de material comunicatiu divers de
l’Àrea de Cultura, concretament dissenys, publicacions i
impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans:
- Llibre col·lecció Natan.
- Cartells d’activitats pròpies de la Biblioteca.
- Cartells i programa del Parc de Nadal.
- Cartells Cine Club la Lloca.
- Cartells Festival Mc Trepat.
- Cartells Balls de Diumenge.
- Cartell celebració La Mona.
- Cartell concert Santa Cecília.
- Díptic i cartell Aplec de Sant Eloi i 11 de Setembre.
- Plantilla cartells exposicions Sala Marsà.
- Opuscle i cartells programació d’Estiu a Tàrrega.
- Dissenys i maquetació de la totalitat d’insercions
publicitàries analògiques i digitals de l’acció.
Núm. d’expedient
Pressupost
base
licitació
Valor
estimat
contracte
Tipus de contracte
Procediment
contractació

Ramon Morell i Gassó
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05/08/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

05/08/2019 Alcaldessa

Fets
1.- Mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar l’expedient de licitació del contracte
administratiu de serveis de disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions
d’acció de proximitat i publicitat a mitjans, en el qual es va justificar la necessitat
del present contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.

del

001/2019/4303/I264
34.620,60 euros (30.860 euros més 3.760,60 euros
corresponents al 21% o 4% d’IVA).
37.032 euros

de

Contracte administratiu de serveis
Obert amb varis criteris d’adjudicació.

de
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Url de validació
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Metadades

Registre
general

Classificador:Certificat -

Expedient:
Descrip.:

Durada del contracte
Codi CPV
Òrgan de contractació

001/2019/4303/I264
Contracte de servei de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

El contracte tindrà una durada màxima de 4 anys.
79822500-7 Serveis de disseny gràfic
Junta de Govern Local

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre un
informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article 116.4 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el
qual ha estat conformat pel Secretari General de conformitat amb l’article 3.4 del RD
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
4.- Consta a l’expedient l’informe de fiscalització limitada prèvia de la Fase A, de
caràcter merament formal i no material, emès per la interventora municipal.

Maria Alba Pijuan Vallverdú

2.- L’article 326 i la Disposició Addicional Segona.7 de la LCSP regula la Mesa de
Contractació, quant a la seva composició, nomenament dels seus membres per
part de l’òrgan de contractació i la seva publicació al perfil del contractant.
3.- L’article 63.5. in fine de la LCSP regula, a part de la publicació dels càrrecs dels
membres de la Mesa, la publicació dels càrrecs dels membres del Comitè d’Experts.
4.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, de conformitat
amb la DA 2a.1 de la LCSP. L’Alcaldessa té delegada aquesta competència en favor
de la Junta de Govern Local segons la previsió establerta al Decret de l’alcaldia de
data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació del contracte administratiu de serveis de
disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i impressions d’acció de proximitat i
publicitat a mitjans.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 34.620,60 euros( 30.860,00 euros més
3.760,60 euros corresponent a l’IVA que serà del 4 % o 21 % segons el producte),
segons el següent desclòs:
Anualitat 2019 (setembredesembre)
Anualitat 2020
Anualitat 2021
Anualitat 2022
Anualitat 2023 (gener a agost)
TOTAL

Ramon Morell i Gassó
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Fonaments jurídics
1.-Els articles 116 i 117 LCSP regulen l’expedient de contractació així com la seva
aprovació.

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

eadaec10dee14ce29fed3ddab6667cfd001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Classificador:Certificat -

7.130,55€
8.655,15 €
8.655,15 €
8.655,15 €
1.524,60 €
34.620,60 €

Expedient:
Descrip.:

001/2019/4303/I264
Contracte de servei de disseny gràfic i
impressió de material comunicatiu de l'Àrea
de Cultura: dissenys, publicacions i impressions
d'accció de proximitat i publicitat a mitjans.

QUART.- Aplicar la despesa a les partides pressupostàries següents segons s’indica:
33.000.240.00.00 Edició de llibres: 4.160 euros
33.210.226.02.01 Publicitat biblioteca: 332,75 euros
33.701.226.09.01Activitats culturals i esportives: 266,20 euros
33.301.226.09.02 Projecte Mc Trepat: 254,10 euros
33.000.226.02.01 Publicitat i propaganda: 484,00 euros
33.300.226.02.01 Publicitat i propaganda: 1.633,50 €
Total: 7.130,55 €
CINQUÈ.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació:
PRESIDENT

Signatura 2 de 2

Maria Alba Pijuan Vallverdú
Ramon Morell i Gassó

SECRETÀRIA

SISÈ.- Publicar els presents acords al perfil del contractant així com la composició
del Comitè d’Experts, de conformitat amb l’article 63.5 in fine LCSP:
Sr. Oriol Martí Sambola

Director de Cultura

Sra. Amanda Cardona Alcaide

Tècnica de Cultura

Sr. Jaume Pla i Benet

Tècnic d’Administració General

I perquè consti i faci els efectes oportuns, segons l’art. 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació definitiva de l’acta, signo la present amb el vistiplau de
l’alcaldessa, a Tàrrega,

05/08/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

05/08/2019 Alcaldessa

VOCALS

Titular: Sra. Alba Pijuan Vallverdú, Alcaldessa
Suplent: Carlos Vílchez Ribera, Regidor de Cultura, Participació i
Pobles.
Titular: Sr. Ramon Morell Gassó, Secretari General
Suplent: Sra. Àngels Lucas, administrativa
Titular: Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora
Suplent: Sra. Laura Muntanyà Balcells, Tècnica d’Intervenció
Titular: Sra. Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d’Administració General.
Suplent: Sra. Lluïsa Cases Borrell, administrativa de contractació.
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