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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS
PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. EXP.
04/2018.

L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisiuals, per realitzar accions de promoció
institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2018.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, els contractes es poden
considerar menors, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la fiscalització
prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior d’acord amb allò
que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que els contractistes no han subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, dins
del vigent exercici pressupostari.
Vistos els pressupostos presentats per les empreses contractistes i atès que aquestes disposen
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 MENOR del
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT. ANUALITAT 2018. Simultàniament,
aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost
municipal.
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els termes
següents:
Mitjans escrits:



Adjudicatari: Diari “La Mañana”
Preu del contracte: 8.892,87 € (IVA inclòs).

Adjudicatari: Diari “El Segre”

Preu del contracte: 10.475,45 € (IVA inclòs).



Adjudicatari: Comarques Ponent
Preu del contracte: 7.683,98 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: El Punt avui
Preu del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs).

Mitjans electrònics:



Adjudicatari: Territoris.cat
Preu del contracte: 4.413,40 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Vila Web Mollerussa
Preu del contracte: 3.902,25 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Surtdecasa Ponent
Preu del contracte: 326,70 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida.com
Preu del contracte: 181,50 € (IVA inclòs).

Mitjans orals:



Adjudicatari: Ràdio U-A-1
Preu del contracte: 1.185,00 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
Preu del contracte: 1.306,80 € (IVA inclòs).

Mitjans audiovisuals:



Adjudicatari: Lleida Televisió
Preu del contracte: 3.267,00 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Programa de tv on line “Igual que jo”
Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).

Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:


Durada del contracte: 01.01.2018 a 31.12.2018



El pagament de la retribució:
Requerirà l’aprovació de la factura per part de l’òrgan competent.



Pròrroga del contracte 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 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de
la LCSP.

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

