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 10
d'octubre 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 relatiu al contracte de serveis 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

Núm. d’expedient
Pressupost base de licitació

Valor estimat del contracte
Tipus de contracte
Procediment de contractació
Durada del contracte
Codi CPV
Òrgan de contractació

Ramon Morell i Gassó

Signatura 1 de 2

14/10/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

14/10/2019 Alcaldessa

Fets
1.- Mitjançant decret d’alcaldia, de data 26 de juliol de 2019, 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 relatiu a
dissenys, publicacions i impressions d’acció de proximitat a mitjans, en el qual es va
justificar la necessitat del present contracte en els termes de l’article 28 de la LCSP.
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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.
Cartell Cine Club la Lloca.
Cartell 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.
001/2019/4303/I264
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)
37.032,00 euros
Contracte administratiu de serveis
Obert amb varis criteris d’adjudicació.
El contracte tindrà una durada màxima de 4 anys.
79822500-7 Serveis de disseny gràfic
Junta de Govern Local
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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 en data
29 de juliol de 2019.

14/10/2019 Alcaldessa

5.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de juliol de 2019, es va
aprovar l’expedient de licitació del contracte de serveis de disseny gràfic i impressió
de material comunicatiu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys,
publicacions i impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans, així com
aprovar la despesa per import de 34.620,60 euros (30.860,00 euros més 3.760,60 euros
corresponents a l’IVA quer serà del 4% o 21% segons el servei).
6.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques, els membres de la Mesa de Contractació i els del Comitè
d’Experts es van publicar al Perfil del Contractant.
7.- La Mesa de Contractació es reuní per efectuar les següents actuacions:

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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-

El dia 30/8/2019 a les 9 h, la Mesa va constatar que s’havien presentat les
següents empreses licitadores:
NÚM.
1
2
3
4

LICITADOR
INFORMACIÓ DE COMARQUES S.L.
MOSTASSA ESTUDI
KAMON DISSENY, SL
MA. ALBA MINGUELL CARDEÑES

DATA
PRESENTACIÓ
16/8/2019
19/8/2019
21/8/2019
22/8/2019

NÚM. REGISTRE
2019-11039
2019-11126
2019-11214
2019-11264

Ramon Morell i Gassó
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En el mateix acte la Mesa va excloure a INFORMACIÓ DE COMARQUES, SL, per
incórrer en prohibició de contractar en la present licitació, i obrí el sobre A per
avaluar el DEUC.
-

El mateix dia 30/8/19, a les 12 h, la Mesa procedí a obrir el Sobre B, el qual
contenia els models de disseny presentats per les empreses licitadores, i els
traslladà al Comitè d’Experts per a la seva valoració.

-

El dia 13/9/2019, el Comitè d’Experts va emetre un informe de valoració i
puntuació dels dissenys presentats de conformitat amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a un judici de valor previstos a l’apartat I del quadre
de característiques, el qual es troba penjat al Perfil del Contractant- Tauler
d’anuncis.

-

El dia 13/9/2019, la Mesa es reuní per a acceptar l’informe emès pel Comitè
d’Experts i obrí el sobre C, el qual contenia l’oferta econòmica presentada per
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les empreses i les puntuà d’acord amb la previsió de l’apartat I, relatiu a criteris
d’adjudicació valorables automàticament, del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives. Les puntuacions estan penjades al Perfil del
Contractant-Tauler d’anuncis.
-

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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Les puntuacions resultants d’aquesta licitació han estat les següents:
Empreses

Puntuació SOBRE B

Puntuació SOBRE C

TOTAL

MOSTASSA ESTUDI, SCP

44

37,02

81,02

KAMON DISSENY SL

33

36,74

69,74

M.ALBA MINGUELL CARDEÑES

39

40,35

79,35

La Mesa de Contractació proposà a la Junta de Govern Local l’adjudicació del
present Contracte a Mostassa Estudi, SCP, condicionada a la presentació de la
documentació acreditativa.

8.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir a Mostassa Estudi SCP,
perquè presentessin la documentació relativa a l’aptitud de contractar, segons
previsió establerta a la clàusula 14 del plec de clàusules.
9.- Una vegada recepcionada aquesta documentació, els serveis de la Unitat de
Contractació van constatar que MOSTASSA ESTUDI, SCP l’havia presentada complerta
i, que havia constituït la garantia de definitiva per import de 1.487 euros mitjançant
transferència bancaria.
Fonaments i consideracions jurídiques
1.- L’article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, regulen l’adjudicació dels contractes.
2.- L’article 153.3 de la LCSP estableix que en els contractes NO susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació, la formalització s’efectuarà no més tard
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.
3.- L’article 341 de la LCSP en relació amb l’article 1.1 i 3 de l’Ordre ECO/47/2013, de
15 de març, pel qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre
Públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, determina que els ens locals
han d’enviar al Registre dades relatives a l’adjudicació en el termini d’un més des de
la data de formalització.
4.- L’article 154.1 LCSP estableix que la formalització del contracte es publicarà,
juntament amb el corresponent contracte, al perfil del contractant, en un termini no
superior a 15 dies des de la seva perfecció.
5.- L’òrgan de contractació de la present licitació és l’Alcaldessa, de conformitat
amb la DA 2a.1 de la LCSP, no obstant això, 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.
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6.- De conformitat amb l’article Primer i Quart.1.B).B.1) de la Resolució de 25 de juliol
de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica
l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, que dóna aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del
sector públic i encàrrecs de gestió, estableix que els extrems a fiscalitzar en la fase
d’Adjudicació en els contractes de serveis són els següents:
Competència de l’òrgan de contractació

Maria Alba Pijuan Vallverdú
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Que la fase comptable d’autorització “A” ha
estat prèviament fiscalitzada.
Que l’adjudicació es realitza de conformitat
amb la proposta efectuada per la Mesa. I si
no, que existeix la decisió motiva de l’òrgan
de contractació.

És la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el Decret de l’Alcaldia de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local, de
data 9 de juliol de 2019.
Mitjançant informe d’intervenció de data
29/7/2019.
L’adjudicació es realitza de conformitat amb
la proposta efectuada per la Mesa.

Que es declara l’existència d’ofertes incurses
en presumpció d’anormalitat, i
en
l’expedient
hi
consta
la
sol·licitud
d’informació
als
licitadors,
la
seva
presentació així com l’informe del servei
tècnic competent.

No es declara l’oferta econòmica en baixa
temerària.

Que
s’utilitza
un
procediment
amb
negociació, i en l’expedient hi consten les
invitacions cursades, les ofertes rebudes, els
motius d’acceptació o rebuig i els avantatges
obtinguts en la negociació, de conformitat
amb la LCSP.

En aquesta licitació no s’ha
procediment amb negociació.

Que es proposa la celebració d’un contracte
amb preus provisionals de conformitat amb
l’article 102.7 LCSP, i que a la proposta
d’adjudicació
s’inclouen
els
extrems
continguts a les lletres a), b) i c) d’aquest
precepte.

Aquest contracte no conté preus provisionals.

Que s’ha constituït la garantia definitiva, si
s’escau.

S’ha constituït la garantia definitiva per import
de 1.487 euros mitjançant transferència
bancària.
L’empresa ha aportat tots els documents
justificatius, de conformitat amb la clàusula
catorzena
del
plec
de
clàusules
administratives particulars que regeixen
aquesta licitació.

Que el licitador que es proposa com
adjudicatari ha presentat la documentació
justificativa de les circumstàncies incloses a
l’apartat 140.1.a) i c) de la LCSP, així com la
resta de documentació acreditativa.

seguit

un

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de disseny gràfic i impressió de material
comunicatiu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega: dissenys, publicacions i
impressions d’acció de proximitat i publicitat a mitjans a MOSTASSA ESTUDI, SCP pels
següents preus unitaris:
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TIPOLOGIA MATERIAL
Disseny i impressió llibre
Natan
Disseny cartell
Disseny plantilla
Impressió 20 cartells
Impressió 70 cartells
Impressió 100 cartells
Impressió 200 cartells
Disseny díptic/programa
Opuslce programació
estiu
Adaptacions publicitàries
anuals

001/2019/4303/I264
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
200 pàgines, 16x23, tapa 4 tintes, interior 1
tinta. 400 exemplars
A3, a tot color
A3, a tot color
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
A3, a tot color, 120 gr
42x21, plegable en 4 parts. A tot color
Desplegable 42x22. A4 tintes. Plegat acordió 4
cossos. 7000 exemplars
Dependrà de les especificitats de cada
publicitat (TARIFA PLANA ANUAL)

PREU OFERT PER UNITAT
SENSE IVA
1.900 euros
100 euros
120 euros
19 euros
55 euros
65 euros
100 euros
110 euros
1.050 euros
240 euros

SEGON.- Aprovar la disposició de la despesa per l’anualitat 2019 per l’import de
3.182,95 euros, tenint en compte que existeix una autorització de la despesa núm.
A2019015813 de 7.130,55 euros, aplicable a les partides pressupostàries del
pressupost general vigent del 2019:
Partides

Objecte

Import "A"

Import "D"

33000/2400000

Edició de llibres

4.160,00

1.900,00

33210/2260201

Publicitat biblioteca

332,75

332,75

33701/2260901

Activitats culturals i esportives

266,20

266,20

33301/2260902

Projecte Mc Trepat

254,10

0,00

33000/2260201

Publicitat i propaganda

484,00

484,00

33300/2260201

Publicitat i propaganda

1.633,50

200,00

TOTAL

7.130,55

3.182,95

TERCER.- Formalitzar el contracte no més tard dels 15 dies hàbils següents des de la
remissió de la notificació d’adjudicació.
QUART.- Publicar l’adjudicació de la present contractació al Perfil de contractant.

SISÈ.- Notificar els presents acords als licitadors.
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,

Ramon Morell i Gassó
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CINQUÈ.- Trametre la present licitació i adjudicació al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya mitjançant la plataforma habilitada a l’EACAT.
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