EXP. 2022-001-SE

Us notifico que, en data 9 de maig de 2022, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT,
PLANIFICACIÓ, NEGOCIACIÓ I INSERCIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’assessorament, planificació,
negociació i inserció de publicitat institucional de l’Ajuntament d’Amposta en els mitjans de
comunicació, en base a l’informe emès per la Cap de Premsa i Protocol de data 8 d’abril de
2022.
El valor estimat del contracte ascendeix a 213.300,00 €.
El límit màxim de la despesa serà de 86.031,00 € amb IVA inclòs.
Es considera procedent acudir al procediment obert per l’adjudicació del contracte.
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l’informe de fiscalització limitada prèvia núm. 347/2022 emès conjuntament pel TAE
d’intervenció i per la interventora municipal de data 3 de maig 2022.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del servei d’assessorament, planificació,
negociació i inserció de publicitat institucional de l’Ajuntament d’Amposta en els mitjans de
comunicació mitjançant procediment obert, seleccionant l’oferta més avantatjosa atenent a
diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
que han de regir la contractació els quals figuren com annex a aquests acords.
TERCER. El servei objecte del present contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 08/4911/22602 del pressupost municipal de l’exercici 2022. L'autorització de la
despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any
2022 i anys successius de contracte.
QUART. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, establint un termini de presentació
d’ofertes que es farà constar en el corresponent anunci de la licitació, que en cap cas serà
inferior als 15 dies naturals posteriors a la data de la publicació d’aquest en el perfil del
contractant, perquè es presentin, en forma electrònica i mitjançant l’eina “Sobre digital”, les
proposicions que s’estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament integrat a la plataforma de
serveis de contractació pública de Catalunya el corresponent anunci de la licitació, els plecs i
demés documentació que, formant part de l’expedient de contractació, sigui requerida.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes,
La Secretària Actal.

