1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A “EL PUNT AVUI” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats de temps en el mitjà de
comunicació escrit “El Punt Avui”, per realitzar accions de promoció institucional de
l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 3.000,00 euros IVA inclòs presentada per part de HERMES
COMUNICACIONS, SA. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A “EL PUNT AVUI” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
HERMES COMUNICACIONS, SAamb el NIF A13374547, d’acord amb els termes
següents:





Subministrament dels espais publicitaris a la publicació “El Punt Avui” que es descriuen
en el Pressupost presentat i acceptat.
El preu total del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la factura
a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS
PUBLICITARIS A LA PLATAFORMA DE TELEVISIÓ ON LINE “IGUAL QUE JO” PER
ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai per realitzar
accions de promoció institucional de l’Ajuntament de Mollerussa en el Programa de televisió
online “IGUAL QUE JO”, plataforma de televisió interactiva que s’emet a través del domini
http://igualquejo.tv/ amb una freqüència setmanal, durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a
la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, caldrà que l’empresari
disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional suficient per a la prestació objecte
del contracte (art. 138.3 i 111.1 del TRLCSP).
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 600,00 euros IVA exclòs a raó de 50 €/mes (IVA exclòs)
presentada per part de Ma. Amparo Rovira Climent. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORque té per objecte
el “SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A LA PLATAFORMA DE TELEVISIÓ
ON LINE “IGUAL QUE JO” PER ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE
L’AJUNTAMENT. ANUALITAT 2017”.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
ROVIRA CLIMENT, Ma. Amparoamb el NIF 40895710-P, d’acord amb els termes
següents:

•
•
•

Utilització publicitària d’unitats d’espai per realitzar accions de promoció institucional
de l’Ajuntament de Mollerussa en el Programa de televisió online “IGUAL QUE JO” es
descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
El preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent en
document administratiu.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS AL DIARI “LA MAÑANA” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en el mitjà de
comunicació escrit “La Mañana”, per realitzar accions de promoció institucional de
l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 8.892,87 euros IVA inclòs presentada per part de HOLDER
SOLUTIONS, SL. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS AL DIARI “LA MAÑANA” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’art. 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2016.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor
deHOLDER SOLUTIONS, SLamb el CIF B-25636457, d’acord amb els termes següents:






Subministrament dels espais publicitaris es descriuen en el Pressupost presentat i
acceptat.
Preu del contracte: 8.892,87 € (IVA inclòs)
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la factura
a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes legals oportuns i donar-ne trasllat a
ales àrees i/o regidories i serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEIS. “LLEIDA TELEVISIÓ” I “EL PLA D’URGELL TV.CAT” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte mixte és la utilització publicitària d’unitats de temps i el
servei complementari consistent en la retransmissió de vídeos de notícies, entrevistes i
retransmissions d’actes institucionals en el mitjà de comunicació audiovisual “Lleida TV” i a la
web “El Pla d’Urgell TV.cat", per realitzar accions de promoció institucional de l’Ajuntament
de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
Les prestacions objecte del contracte corresponen a les tipificades al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), en la modalitat de contracte de subministrament previst a l’article 9 i
el de serveis previst a l’article 10 del mateix text legal per estar enquadrat en varies de les
categories que preveu l’annex II de l’esmentada Llei. Es tracta d'un contracte mixt en que la
prestació més important econòmicament és la de la utilització d’espais publicitaris per la qual
cosa, l’adjudicació del contracte es regirà per les normes reguladores del contracte de
subministrament, de conformitat amb allò establert a l’article 12 del TRLCSP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 5.445,00 euros IVA inclòs presentada per part de Lleida
Prineus Media Holding, SL. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORMIXTE DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS. “LLEIDA TELEVISIÓ” I “EL PLA D’URGELL TV.CAT”
PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’art. 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de Lleida
MediaHolding, SL amb el NIF B-25686502, d’acord amb els termes següents:






Pirineus

Utilització d’espais publicitaris i emissió de vídeos de notícies, entrevistes i
retransmissió d’actes institucionals a la Web “El Pla d’UrgellTV.CAT” i a “Lleida
TV” que es descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
El preu total del contracte: 5.445,00 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la factura
a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A “LLEIDA.COM” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en la plataforma
digital “LLEIDA.COM”, per realitzar accions de promoció institucional de l’Ajuntament de
Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 181,5euros IVA inclòs presentada per part de SOCIETAT
PORTAL DE LLEIDA, SL. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A “LLEIDA.COM” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA, SLamb el CIF B25462854, d’acord amb els termes
següents:






Subministrament dels espais publicitaris a la plataforma digital “Lleida.com” que es
descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
Preu del contracte: 181,5 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent en
document administratiu.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MOLLERUSSA TELEVISIÓ:
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VÍDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la inserció de
publicitat
institucional
de
l’Ajuntament
a
la
plataforma“Mollerussa
Televisió"www.mollerussa.tv-, i la confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa i la seva distribució a través de la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya. Així mateix, es farà entrega anualment durant la vigència
del contracte d’una còpia en digital de tot el material enregistrat on participi l’Ajuntament de
Mollerussa així com qualsevol editat o brut que demani aquest.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de serveis en base al que estableix
l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per estar enquadrat en varies de
les categories que preveu l’annex II de l’esmentada Llei. La seva regulació específica es
troba als articles 301 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària de
la plataforma de “Mollerussa Televisió” – www.mollerussa.tv- a través de la qual es possible
l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORDE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv
2. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa.
3. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya.

4. Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el
material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol editat
o brut que demani aquest.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà a raó de 605,00 €/mes IVA inclòs, la qual cosa suposa un cost
total estimat del contracte de 7.260,00 € IVA vigent inclòs. El pagament requerirà, en tot
cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2017 al 31.12.2017.
4. Pròrrogues i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus per
aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
5. Formalització del contracte:
No és necessari la formalització del contracte en document administratiu: art. 28.2 i 111
TRLCSP.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A “RAC 1/RAC105 LLEIDA” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats de temps, falques
publicitàries, en el mitjà de comunicació oral “RAC 1/RAC 105 Lleida”, per realitzar accions
de promoció institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 871,20 euros IVA inclòs presentada per part de PUBLI
PRESS MEDIA, SLU. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A “RAC 1/RAC 105 LLEIDA” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT.
ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2016.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
PUBLI PRESS MEDIA, SLUamb el CIF B-08936643, d’acord amb els termes següents:






Utilització publicitària d’unitats de temps, falques publicitàries, en el mitjà de
comunicació oral “RAC 1/RAC 105 Lleidaque es descriuen en el Pressupost presentat i
acceptat.
El preu total del contracte: 871,20 € (IVA inclòs)
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A “U-A-1 RÀDIO” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats de temps en el mitjà de
comunicació oral “U-A-1 RÀDIO”, per realitzar accions de promoció institucional de
l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 1.028,5 euros IVA exclòs presentada per part de GRUPO
SIMALRO, SL. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A “U-A-1 RÀDIO” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT.
ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 20167
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
GRUPO SIMALRO, SL amb el CIF B-25635186, d’acord amb els termes següents:





Utilització publicitària d’unitats de temps en el mitjà de comunicació oral “U-A-1
RÀDIO” que es descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
El preu del contracte: 1.028,5 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS AL DIARI “EL SEGRE”· PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en els mitjans de
comunicació escrits el diari “El Segre” i el “Suplement El Pla”, per a realitzar accions de
promoció institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 10.115,6 euros IVA inclòs presentat per part de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS AL DIARI “EL SEGRE” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
GESTIÓ PUBLICTAT SEGRE, SLUamb el CIF B-25626813, d’acord amb els termes
següents:





Subministrament dels espais publicitaris al Diari “El Segre” i al “Suplement El Pla” que es
descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
Preu del contracte: 10.115,6 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la factura
a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A LA PLATAFORMA DIGITAL “SURTDECASA.CAT/PONENT” A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en la plataforma
digital “Surtdecasa.cat/ponent”, per realitzar accions de promoció institucional de
l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 363,00 euros IVA inclòs presentada per part de PLANDORA,
SCP. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A LA PLATAFORMA DIGITAL
“SURTDECASA.CAT/PONENT” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
PLANDORA, SCPamb el NIF J25745654, d’acord amb els termes següents:





Subministrament dels espais publicitaris ala plataforma digital “Surtdecasa.cat/ponent”,
que es descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
El preu del contracte: 363,00 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la factura
a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS A “TERRITORIS.CAT” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en el diari digital
“Territoris.cat”, per realitzar accions de promoció institucional de l’Ajuntament de Mollerussa
durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 4.174,50 euros IVA inclòs presentada per part de
PLANDORA, SCP. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS A “TERRITORIS.CAT” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
PLANDORA, SCPamb el CIF J-25745654, d’acord amb els termes següents:






Subministrament dels espais publicitaris al diari digital “Territoris.cat” que es
descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
Preu del contracte: 4.174,50 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent en
document administratiu.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

1.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR: SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS
PUBLICITARIS AL DIARI DIGITAL “VILAWEB MOLLERUSSA” PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.

L’objecte del present contracte és la utilització publicitària d’unitats d’espai en el diari digital
”VilaWeb Mollerussa”, per realitzar accions de promoció institucional de l’Ajuntament de
Mollerussa durant l’anualitat 2017.
El contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament en base al que
estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La seva regulació específica
es troba als articles 290 i ss del TRLCP.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, el contracte ha de
considerar-se menor, atès que el seu import sense IVA és inferior a 18.000,00 €. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111.
Atès que l’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
Vist el Pressupost per import de 3.902,25 euros IVA inclòs presentada per part de l’agent de
publicitat Miquel BresolíPijuan. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENORdel
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS AL DIARI DIGITAL “VILAWEB
MOLLERUSSA” PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL
DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2017.
Segon. Conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari 2017.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
MIQUEL BRESOLÍ PIJUANamb el NIF 40880633-L, d’acord amb els termes següents:





Subministrament dels espais publicitaris al diari electrònic “Vila Web Mollerussa” que
es descriuen en el Pressupost presentat i acceptat.
Preu del contracte: 3.902,25 € (IVA inclòs)
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.La incorporació de la
factura a l’expedient servirà de document contractual.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”

