MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PRODUCCIÓ,
D’IMPRESSIÓ i REPARTIMENT DE LA REVISTA LA PINYA DE L’AJUNTAMENT DE
VALLROMANES
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE
L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Vallromanes impulsa la revista La Pinya com a eina que estimuli el
debat ciutadà sobre les qüestions que preocupen i que han de definir l’avenir del poble
a curt i llarg termini i de les activitats realitzades.
Partint de l’experiència reeixida de les diferents etapes que ha viscut la revista, es
considera que cal aprofundir en la capacitat d’interactuar amb aquells espais,
plataformes i entitats que treballen amb visions transformadores de la realitat per
aconseguir una societat, i per tant un poble, millor.
Per tal d’aconseguir elaborar i difondre la revista amb la màxima eficàcia, cal encarregar
la producció de la mateixa que inclourà les tasques de disseny, maquetació i impressió.
Es fa constar la inexistència de recursos materials i humans per dur a terme aquesta
tasca i, per tant, s’ha de recórrer a la contractació d’una empresa externa. En l’actualitat
aquest servei s’està prestant mitjançant un contracte menor amb una empresa externa,
pel que es fa necessària aquesta contractació perquè L’Ajuntament de Vallromanes no
té el personal ni els mitjans propis necessaris per prestar aquest servei.
El contracte de serveis està regulat a l’article 17 de la llei 9/2017 de contractes del
sector públic.

2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
En base a les necessitats descrites en els anterior apartats, el procediment més adequat
per dur a terme la licitació és el procediment obert, sense restriccions donada la
naturalesa dels serveis requerits, i, d’acord amb l’article 131 i 156 de la LCSP entre
diversos criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, als efectes del
que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics
relatius a l’objecte del contracte.
El contracte no està sotmès a regulació harmonitzada, d’acord amb els criteris establerts
a l’article 22 LCSP.
Qualificació del contracte
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es tracta d’un
contracte administratiu de serveis:
Són contractes de serveis aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una
obra o subministrament, inclosos aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el
servei de manera successiva i per un preu unitari.
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat
inherent als poders públics.
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3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA
I FINANCERA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
Per a l’execució del present contracte, els empresaris hauran de comptar amb
l’habilitació professional o empresarial que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte. La solvència
econòmica i financera s’acreditarà conforme l’article 87.1.a) i més concretament amb el
que als plecs es determini relatiu al volum de negocis de l’empresa. La solvència tècnica
s’acreditarà de conformitat amb l’article 90.1 de la LCSP mitjançant l’adscripció de
mitjans personals i amb les condicions que es detallen als plecs de clàusules
administratives.
4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, s’aparta
del criteri economicista i aposta per fomentar una major qualitat en la contractació
pública i destaca que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que presenta una
millor relació qualitat-preu. En aquest sentit, la LCSP manifesta, d’una banda la seva
intenció en assolir una major transparència en la contractació pública i, d’altra, una millor
relació qualitat-preu. Per això, els òrgans de contractació vetllaran perquè el disseny
dels criteris d’adjudicació permetin obtenir serveis de gran qualitat, concretament,
mitjançant la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors que
es troben vinculats a l’objecte del contracte. L’article 131.2 de la LCSP prescriu que
l’adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat preu s’avaluarà
conforme a criteris econòmics i qualitatius que es troben vinculats a l’objecte del
contracte.

5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Es consideraran condicions especials del contracte les següents:
-El contractista està obligat al compliment de les condicions laborals, salarials , salut
laboral i de seguretat i social segons la normativa vigent i el conveni d’aplicació. (art
202 LCSP).
- El contractista s’obliga a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de
dades i al compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la
normativa de desenvolupament, en relació a les dades personals a les quals tingui
accés durant la vigència d’aquest contracte (art. 122.2 LCSP), i en especial la
continguda a l’article 28 del Reglament Europeo de Protecció de Dades 2016/679.
-El contractista s’obliga a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients a tals efectes.
Aquestes condicions també hauran de ser d’obligat compliment per les empreses
subcontractistes o cessionàries si es produeixin aquestes.
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En tot cas, també són condicions especials d’execució del contracte les que
s’assenyalen com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
licitació.
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució a les que s’atorga
expressament el caràcter de condicions especials pot comportar la resolució del
contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP.
6.- VALOR ESTIMAT i DURADA DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de
SEIXANTA QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS(64.350 €), IVA exclòs),
per a tota la durada del contracte.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte (2 anualitats): 29.250 €
Import possibles pròrrogues (1+1 anualitats): 29.250 €
Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP, 10%): 5.850 €
Total valor estimat del contracte: 64.350 €

El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, és de VINT I NOU MIL
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (29.250 €), equivalent al pressupost net, més el IVA
al tipus vigent del 4%, per import de 1.170 €, és a dir, un pressupost total de licitació de
TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS (30.420 €).
El pressupost base de licitació estimat anual es fixa en la quantitat de. 15.210 € IVA
inclòs, atenent als preus de mercat i a les licitacions anteriors, amb una estimació de
600 exemplars per revista ( amb una mitjana de 18 pàgines per exemplar, cobertes
incloses) i amb un màxim de 6 números de revistes a l’any (incloent la revista
juvenil). El pressupost base de licitació es desglossa de la forma següent:
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut del contracte
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA ( que s’haurà de indicar com a
partida independent).
Les propostes dels licitadors no podran superar en cap cas el pressupost de licitació
en el seu defecte seran rebutjades, i per tant s’hauran de presentar les propostes a la
baixa pels diferents licitadors.

Durada
El contracte s'iniciarà el dia següent de la seva formalització i tindrà una durada inicial
de 24 mesos o fins que s'esgoti el pressupost. Aquest es podrà prorrogar per un màxim
de 24 mesos fins arribar a un màxim de 48 mesos de durada total.
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Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa 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.

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb el que estableix l’article 99 LCSP, no es divideix en lots
La naturalesa i objecte del contracte no permeten que la seva realització s’efectuï
mitjançant la divisió en lots.
En aquesta contractació no existeixen prestacions diverses compreses en l’objecte
del contracte que es puguin adjudicar a varies empreses ja que la prestació podria
veure’s impossibilitada des de el punt de vista tècnic si es dividís en lots, que podria
suposar pèrdua en l’eficàcia de la prestació.
La divisió en lots dificultaria la seva correcte execució, i podria determinar la falta de
interès d’empreses licitadores i una millor oferta econòmica, a més del seu control
operatiu.

8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El contractista s’obliga a complir la normativa en matèria de protecció de dades i al
compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament, en relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte i en especial, les contingudes a l'article 28 del Reglament
Europeu de Protecció de Dades 2016/679. En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà
accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter
personal sense autorització expressa de l’FMC, i en tot cas aquestes dades no podran
ser utilitzades en cap cas per actuacions fora del present marc contractual.
En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
En tot cas, l’adjudicatari queda expressament obligat a complir amb la normativa vigent
sobre protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del
contracte, especialment els de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb
finalitat diferent a la que figura en el present plec, ni tampoc cedir ni tan sols a efectes
de la seva conservació.
A aquesta obligació s’atorga expressament el caràcter de condicions essencials que
pot comportar la resolució del contracte en cas d’incompliment d’acord amb l’article
211.1.f) de la LCSP.
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