
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de publicitat  institucional al setmanari de l'Alt
Empordà.- Adjudicació.- 

Fets

Per acord de la  Junta de Govern de data 27 de juny de 2017 es va aprovar  l'expedient  de
contractació  dels  serveis  de  publicitat  institucional  al  setmanari  de  l'Alt  Empordà;  es  van
aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de prescripcions  tècniques
reguladors del contracte i es va disposar convocar licitació per a l'adjudicació del contracte per
procediment negociat sense publicitat i sol.licitar oferta a l'empresa Editorial L'Empordà SL.

Editorial  l'Empordà  SL  va  presentar  en  temps  i  forma  la  seva  oferta,  per  un  import  de
10.816,00€ anuals i 2.271,36€ en concepte d'IVA.

Per acord de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2017 es va requerir l'empresa Editorial
l'Empordà SL perquè aportés la documentació a què fa referència la clàusula XVI. 2 del plec de
clàusules administratives particulars.

La documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a l'efecte.

Fonaments de dret

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).

- Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el  contracte dels serveis de publicitat  institucional  al  setmanari  de l'Alt
Empordà a favor de l'empresa Editorial l'Empordà SL, amb CIF B17091711, pel preu de deu
mil vuit-cents setze euros anuals (10.816,00€) i dos mil dos-cents setanta-un euros amb trenta-
sis cèntims(2.271,36€) en concepte d'IVA.

Segon.  - La durada del contracte serà de dos anys a comptar des del dia 1 d'octubre de 2017 i es



podrà prorrogar per un any més, per acord de les parts manifestat de forma expressa abans de la
seva finalització.

Tercer.- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import  màxim de 3.271,84€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 20.9201.22602 del
pressupost.

Quart.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a l'àrea d'Intervenció del Consell
Comarcal.

Cinquè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des
de l'endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.

Figueres, 18 de setembre de 2017

El president,

Ferran Roquer i Padrosa

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


