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Us NOTIFICO que, en data 27 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar
l’acord següent:
Adjudicació del contracte de servei de maquetació i impressió de la Revista Amposta
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de novembre de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació del servei de maquetació i impressió de la Revista Amposta mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració i
tramitació ordinària.
En data 10 de desembre de 2021, a les 9.00 hores, mitjançant la plataforma de contractació
pública, reunida la Unitat Tècnica del responsable del contracte, s’ha procedit a l’obertura de
les ofertes per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat sumari el contracte de
serveis per a la maquetació i impressió de la Revista Amposta.
S’han presentat tres ofertes:
- Producciones MIC SL
- Sistemes de Comunicació Gràfica SA
- BES Editorial SLU
Comprovada la documentació presentada, la mateixa és correcta.
Les ofertes presentades són les següents:
- Producciones MIC SL
Preu 10.985,00 €
- Sistemes de Comunicació Gràfica SA
Preu 9.988,94 €
- BES Editorial SLU
Preu 10.301,38 €
D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat
amb el que determina l’article 146.1 de la LCSP s’emprarà per valorar les ofertes presentades
l’únic criteri, el de l’oferta més econòmica.
Atenent que l’oferta presentada per la mercantil Sistemes de Comunicació Gràfica SA és la
més econòmica, se la requereix per tal que dins del termini de set dies hàbils a comptar des
del mateix dia en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
prevista a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa, Sistemes de Comunicació Gràfica SA en data 13/12/2021, dintre del termini
atorgat i mitjançant la plataforma de contractació pública, ha donat compliment al
requeriment de presentació de documentació.
Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada emés conjuntament pel TAE d’Intervenció i la
Interventora de data 27/12/2021, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Sistemes de Comunicació Gràfica SA, el contracte de serveis
per a la maquetació i impressió de la Revista Amposta, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària així com en
les condicions següents:
Preu: 9.988,94 € + 2097,68 € d’IVA
Durada del contracte: la durada del contracte és d’un any natural, el qual podrá ser
prorrogat per un altre any natural, tenint una durada máxima amb prorrogues incloses de
dos anys. L’inici del contracte s’estableix per a l’1 de gener de 2022
Termini lliurament: el lliurament de la revista impresa després d’entrega d’originals, es
realitzarà en un termini màxim de 4 dies naturals.
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Forma de lliurament: agrupació paquests de 50 revistes
Transport: lliurament a l’Ajuntament de 9 a 13 hores, al departament de mitjans de
comunicació, a càrrec de l’adjudicatària.
SEGON. En tractar-se d’un contracte de tramitació anticipada, els serveis es finançaran amb
càrrec a les aplicacions del pressupost dels anys 2022 i 2023. Per als anys indicats, el preu del
contracte es finançarà amb càrrec a les aplicacions del pressupost corresponent a cadascuna
de les anualitats, restant en tot cas l’autorització de la despesa supeditada a l’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost dels anys 2022 i 2023.
TERCER. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l’adjudicació per part del contractista proposat, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de la
LCSP, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació.
QUART. Donar trasllat del present acord a les adjudicatàries del contracte, resta de licitadors,
Responsable de mitjans de comunicació i Intervenció.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
La Secretària actal.

