
                             

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
        ______

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP_2021/62. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PUBLICITAT, 
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, 
CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EL PLA 
D’URGELLTV.CAT ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, així com 
la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva 
del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat que li correspon 
el codi CPV  75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat informada per part de la Intervenció de fons. 

Vista la proposta de prestació del servei per import de 2.080 euros IVA exclòs presentada per part 
de GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU, propietària de la web El Pla d’UrgellTV.cat, la qual 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 MENOR DE SERVEIS 
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE 
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució 
del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm. operació 
RC:220210000467.
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ PUBLICITAT 
SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:

1. Objecte del contracte:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8d3c5bc70bcc41d488f6e3e313d2cf5c001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acord  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
an

el
 C

iv
ís

 L
lo

ve
ra

26
/0

2/
20

21
S

E
C

R
E

T
A

R
I

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


                             

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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L’objecte del contracte conté les següents prestacions:

1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" .
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural, social o 

esportiva del municipi de Mollerussa.
3. Entrevistes de text i foto.
4. Entrevista de vídeo de 15’.

2. Retribució del servei: 

El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 2.516,80 € IVA vigent inclòs. 

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent. 

3. Durada del contracte: 

Les prestacions objecte del contracte es duran a terme durant el següent període: de l’01.01.2021 
al 31.12.2021.

4. 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. 

5. 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.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP. 2021/63. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PUBLICITAT, 
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, 
CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. TELEVISIÓ PONENT. 
ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, així com 
la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva 
del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat que li correspon 
el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat informada per part de la Intervenció de fons. 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei per 
import de 1.000 euros IVA inclòs, per part de MEDIAPONENT, SL propietària de la web “Televisió 
Ponent” –www.teleponent.cat- a través de la qual es possible l’emissió de vídeos notícia, reportatges 
i publicitat. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar, de l’habilitació empresarial i professional 
necessària per a realitzar les prestacions objecte del contracte. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que té per 
objecte la PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE 
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA AL WEB “TELEVISIÓ PONENT”. ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la 
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 
2021. Núm. operació RC 220210000173 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT, SL amb 
el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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1. Objecte del contracte:

L’objecte del contracte conté les següents prestacions:

1. Inserció de publicitat a la plataforma “Televisió Ponent" -www.teleponent.cat- 
2. Publicació de notes de premsa més importants incloses les de l’acn amb suport audiovisual
3. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva del 

municipi de Mollerussa els quals anirien enllaçats en l’espai web municipal de manera 
permanent.

2. Retribució del servei: 

El cost de la prestació 1.000,00 € IVA vigent inclòs (826,45 € X 21% IVA). El pagament 
requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per part de l’òrgan competent. 

3. Durada: 

El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2021 al 31.12.2021.

4. 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. 

5. 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.”

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4f4a105667834268b06acf98304a7ede001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acord  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
an

el
 C

iv
ís

 L
lo

ve
ra

26
/0

2/
20

21
S

E
C

R
E

T
A

R
I

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


                             

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP. 2021/64. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I SEGUIMENT 
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les informacions 
que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, 
premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials). 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat que li correspon 
el codi CPV  75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat informada per part de la Intervenció de fons. 

Vist el Pressupost presentat per part de My News, SL, empresa que disposa de la capacitat d’obrar i 
de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, conforme 
estableix l’art. 131.3 de la LCSP.

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE GESTIÓ 
I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”. ANUALITAT 2021. 
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal de l’exercici 2021. Núm. operació: RC 220210000174.
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa My News, SL 
amb el CIF B-60834645, d’acord amb els termes següents:

 Objecte del contracte:

El servei de gestió i seguiment de les informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de 
comunicació en tots els formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes 
socials). 

 Retribució del servei: 5.505,50 € (IVA inclòs).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d8a1392fd54c0f860ca76891c31829001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent. 

 Durada del contracte: 

Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2021 al 
31.12.2021.

 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.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f9d8a1392fd54c0f860ca76891c31829001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP 2021/65. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ 
DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits 
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges qualitat 
web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat 2021.

El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a) segon paràgraf, 
estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte la subscripció de 
revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la seva preparació i 
adjudicació es regirà per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de la LCSP. Pel que fa 
referència als seus efectes i extinció, li serà d’aplicació les normes de dret privat, de conformitat amb 
allò que estableix l’art. 26.2 de la LCSP.

D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP, la 
subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la contractació 
de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la mesura en que 
resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva subscripció i 
contractació, podran  efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre que no tinguin el 
caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les normes establertes en 
aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions generals que apliquen els 
proveïdors, incloses les relatives la les formes de pagament.

En conseqüència, la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant la 
necessitat d’execució 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 municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat informada per part de la Intervenció de fons. 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Vista la proposta de prestació del servei per import de 455,40 euros IVA exclòs presentada per part 
de Intracatalonia, SA -Agència Catalana de Notícies-. Atès que l’empresa disposa de la capacitat 
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, 
conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e2063d6816a249efa15fe08d98c355c8001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte la 
SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. 
ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a 
càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm. operació: RC 220210000175. 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb el CIF 
A-61844411 d’acord amb els termes següents:

1. Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits d’interès 
públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges qualitat web de 
producció pròpia de l’Agència Catalan de Notícies.

2. Retribució del contracte: 

El cost del servei és de 551,03 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la 
factura/res per l’òrgan competent. 

3. Durada del contracte: 

Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2021 fins al 
31.12.2021.

4. 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. 

5. 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.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e2063d6816a249efa15fe08d98c355c8001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP. 2021/68. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS 
PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021.

L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de 
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisuals, per realitzar accions de promoció institucional 
de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2021.

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).  L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 79341000-6 que estableix 
el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el vigent Pressupost, consignació pressupostària 
suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat informada per 
part de la Intervenció de fons. 

Vistos els pressupostos presentats per les empreses contractistes i atès que aquestes disposen de la 
capacitat d’obrar, de l’habilitació empresarial i professional necessària per a realitzar la prestació 
objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR de SUBMINISTRAMENT 
D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ 
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021. 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 
econòmics següents:

Mitjans escrits:

 Adjudicatari: Diari “La Mañana”
 Preu del contracte: 8.944,25 € (IVA inclòs).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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 Núm. operació: RC 20210000471

 Adjudicatari: Diari “El Segre”
 Preu del contracte: 11.162,25 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000472

 Adjudicatari: Comarques Ponent
 Preu del contracte: 8.068,18 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000473

Mitjans electrònics:

 Adjudicatari: Territoris.cat
 Preu del contracte: 5.198,00 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000474

 Adjudicatari: Lleida.com
 Preu del contracte: 266,20 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000475

 Adjudicatari: Lleida diari.cat
 Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000476

Mitjans orals:

 Adjudicatari: Ràdio U-A-1
 Preu del contracte: 1.625,03 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000477

 Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
 Preu del contracte: 1.742,40 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000478

Mitjans audiovisuals:

 Adjudicatari: Lleida Televisió
 Preu del contracte: 3.397,68 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000479

 Adjudicatari: Programa de Tv on line “Igual que jo”
 Preu del contracte: 798,60 € (IVA inclòs).
 Núm. operació: RC 20210000480

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:

 Durada del contracte: 

El termini d’execució dels contractes s’estableix des de l’01.01.2021 al 31.12.2021.

 El pagament de la retribució: 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per 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. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als serveis 
municipals competents als efectes oportuns.”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0974aa3397684e78be252d2f45d053d5001
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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 25 de febrer de 2021

PRP. 2021/115. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PUBLICITAT, 
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, 
CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. MOLLERUSSA TV. 
ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, així com 
la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva 
del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat que li correspon 
el codi CPV 75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, 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’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat informada per part de la Intervenció de fons. 

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 
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, conforme estableix l’art. 
131.3 de la LCSP.

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:

Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que té per 
objecte accions de PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS 
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA PER MITJÀ DE LA PLATAFORMA MOLLERUSSA TV. Simultàniament, autoritzar la 
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 
2021. Núm. operació: RC 22210000468.
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA 
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222 d’acord amb els termes següents:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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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 de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent. 

3. Durada del contracte: 

Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de l’01.01.2021 al 
31.12.2021.

4. 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. 

5. 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.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b4525068f50f4764b7da84e9261331f2001
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