Data de la sessió: 15/05/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N805-2019-00005 Subdivisió UO092
Descripció
Aprovació de l'adjudicació dels LOTS núm.6 i núm.8 del contracte de disseny i impressió
d'elements gràfics de comunicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
subjecte a regulació harmonitzada.
Relació de fets i fonaments jurídics
Fets:
En data 20 de març de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació corresponent al LOT núm 6 i LOT núm. 8, i es va
requerir a NOGALES BARCELONA SA primer classificat en el LOT 6 i
KONEKTO
COMUNICACIÓ GRÀFICA SL, primer classificat en el LOT 8, perquè dins del termini de
deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment, presentés la
documentació que s'indica a la clàusula 29 del plec de clàusules administratives
particulars.
En data 5 d'abril de 2019, l'empresa KONEKTO COMUNICACIÓ GRÀFICA SL ha presentat
la documentació requerida
En data 8 d'abril de 2019, l'empresa NOGALES BARCELONA
documentació requerida.

SA ha presentat la

En data 15 d'abril de 2019, la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa KONEKTO COMUNICACIÓ GRÀFICA SL, primer
classificat en el LOT 8, i
la documentació presentada per l'empresa NOGALES
BARCELONA SA primer classificat en el LOT 6.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/05/2019;
Fonaments jurídics:
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
En cas de despesa plurianual: Article 174.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre

delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar l'adjudicació dels LOTS núm.6 i núm.8 del contracte de disseny i
impressió d'elements gràfics de comunicació, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, per un període de dos anys, a les
empreses:
Pel LOT 6: Nogales Barcelona SL
Pel LOT 8: Konekto Comunicació Gràfica SL

SEGON: Aprovar la modificació de la imputació temporal de la despesa autoritzada del
contracte de la següent manera:
- Per l'any 2019, un import de 17.500,- euros.
- Per l'any 2020, un impòrt de 42.350,- euros.
- Per l'any 2021, un import de 24.850,- euros.
TERCER: Aprovar la disposició de la despesa plurianual per l'import màxim de
vuitanta-quatre mil set-cents euros (84.700 euros), dels quals setanta mil euros (70.000
euros) són la base i catorze mil set-cents euros (14.700) són l'IVA :
- Per al LOT núm. 6, un import total de quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400,euros) pels dos anys del contracte, dels quals quaranta mil euros (40.000,- euros)
corresponen a la base i vuit mil quatre-cents euros (8.400,- euros) són l'IVA.
- Per al LOT núm. 8, un import total de trenta-sis mil tres-cents euros (36.300 euros)
pels dos anys del contracte, dels quals trenta mil euros (30.000 euros) corresponent a
la base i sis mil tres-cents euros (6.300 euros) són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la
administratives particulars, i s'imputarà als exercicis
càrrec a les aplicacions presupostàries modificades
segons informe que consta a l'expedient i que són les

clàusula 11 del plec de clàusules
respectius tal i com s'indica i amb
respecte l'acord inicial de licitació
següents::

Per l'any 2019, un import total de 17.500 euros a càrrec de les aplicacons
pressupostàries següents:
LOT NÚM. 6, per import de 10.100 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23
092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
500,00 €
CG23
092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
850,00 €
CG50
400.92402.22606 "Organització Activitats als Barris (A) 34900"
250,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
1.000,00 €
CG65 665.43110.22601 "Despeses Protocol i Representacions"
1.000,00
€
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
2.500,00 €
CG65 665.43110.22619
"Actuacions
Sectorials"
1.000,00 €
CG65 665.43200.22609
"Organització
Festa
Carxofada"

1.000,00 €
CG74 950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
1.000,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
500,00 €
CG88 983.24102.22626
"Gestió
Servei
Prelaboral"
250,00 €
CG88 076.33700.22629
"Projectes
i
Accions
per
la
Cohesió
Social"
250,00 €
LOT NÚM. 8, per import de 7.400 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23 092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
1.500,00 €
CG23
092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
650,00 €
CG50 400.92401.22606
"Processos
Participatius"
250,00 €
CG50 400.92403.22606
"Potenciació
Associacionisme"
250,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
250,00 €
CG65 665.43140.22606 "Despeses Promoció i Assesorament de Comerç Urbà"
1.000,00 €
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
250,00 €
CG74
950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
1.000,00 €
CG74 950.92402.22619
"Activitats
Culturals
als
Barris"
750,00 €
CG75 079.34101.22609 "Activitats Fisioesportives per l'Igualtat d'Oportunitats"
500,00 €
CG79 956.33300.22619
"Museu
Activitats
de
Dinamització"
250,00 €
CG87
982.23207.22639 "Activitats Participació Infants i Adolescents"
500,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
250,00 €

Per l'any 2020, un import total de 42.350 euros, a càrrec de les aplicacons
pressupostàries següents
LOT NÚM. 6, per import de 24.200 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23
092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
1.000,00 €
CG23
092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
1.700,00 €
CG50
400.92402.22606 "Organització Activitats als Barris (A) 34900"
500,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
2.000,00 €
CG65 665.43140.22606 "Despeses Promoció i Assesorament de Comerç Urbà"
3.000,00 €
CG65 665.43110.22601 "Despeses Protocol i Representacions"
2.000,00
€
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
5.000,00 €
CG65 665.43110.22619
"Actuacions
Sectorials"

2.000,00 €
CG65 665.43200.22609
"Organització
Festa
Carxofada"
3.000,00 €
CG74 950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
2.000,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
1.000,00 €
CG88 983.24102.22626
"Gestió
Servei
Prelaboral"
500,00 €
CG88 076.33700.22629
"Projectes
i
Accions
per
la
Cohesió
Social"
500,00 €
LOT NÚM. 8, per import de 18.150 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23 092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
3.000,00 €
CG23 092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
1.650,00 €
CG50 400.92401.22606
"Processos
Participatius"
500,00 €
CG50 400.92403.22606
"Potenciació
Associacionisme"
500,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
1.000,00 €
CG65 665.43140.22606 "Despeses Promoció i Assesorament de Comerç Urbà"
2.000,00 €
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
500,00 €
CG74 950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
2.000,00 €
CG74 950.92402.22619
"Activitats
Culturals
als
Barris"
1.500,00 €
CG74 950.33401.22609 "Organització Festival Altaveu (A) 34403"
500,00 €
CG75 079.34101.22609 "Activitats Fisioesportives per l'Igualtat d'Oportunitats"
1.000,00 €
CG79 956.33300.22619
"Museu
Activitats
de
Dinamització"
500,00 €
CG81 962.32600,22679
"Projecte
Ningú
Sense
L'ESSO"
500,00 €
CG82 963.32500.22606
"Oficina
Municipal
d'Educació"
500,00 €
CG84 970.34104.22606 "Actuacions per la Promoció de la Salut Comunitària"
500,00 €
CG87 982.23207.22639
"Activitats
Participació
Infants
i
Adolescents"
1.500,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
500,00 €

Per l'any 2021, un import total de 24.850 euros, a càrrec de les aplicacons
pressupostàries següents
LOT NÚM. 6, per import de 14.100 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23
092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
500,00 €
CG23
092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
850,00 €
CG50
400.92402.22606 "Organització Activitats als Barris (A) 34900"

250,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
1.000,00 €
CG65 665.43140.22606 "Despeses Promoció i Assesorament de Comerç Urbà"
3.000,00 €
CG65 665.43110.22601 "Despeses Protocol i Representacions"
1.000,00
€
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
2.500,00 €
CG65 665.43110.22619
"Actuacions
Sectorials"
1.000,00 €
CG65 665.43200.22609
"Organització
Festa
Carxofada"
2.000,00 €
CG74 950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
1.000,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
500,00 €
CG88 983.24102.22626
"Gestió
Servei
Prelaboral"
250,00 €
CG88 076.33700.22629
"Projectes
i
Accions
per
la
Cohesió
Social"
250,00 €
LOT NÚM. 8, per import de 10.750 euros, distribuïts de la següent manera:
CG23 092.49102.22652
"Campanyes
Informatives"
1.500,00 €
CG23 092.49102.22632
"Edició
Material
Informatiu
Divers"
1.000,00 €
CG50 400.92401.22606
"Processos
Participatius"
250,00 €
CG50 400.92403.22606
"Potenciació
Associacionisme"
250,00 €
CG54 503.92008.22626 "Pla de Sensibilitació i Educació per la Solidaritat"
750,00 €
CG65 665.43140.22606 "Despeses Promoció i Assesorament de Comerç Urbà"
1.000,00 €
CG65 665.43110.22602
"Despeses
Promoció
i
Publicitat"
250,00 €
CG74 950.33801.22609
"Organització
Festa
Major"
1.000,00 €
CG74 950.92402.22619
"Activitats
Culturals
als
Barris"
750,00 €
CG74 950.33401.22609
"Organització
Festival
Altaveu
(A)
34403"
500,00 €
CG75 079.34101.22609 "Activitats Fisioesportives per l'Igualtat d'Oportunitats"
500,00 €
CG79 956.33300.22619
"Museu
Activitats
de
Dinamització"
250,00 €
CG81 962.32600,22679
"Projecte
Ningú
Sense
L'ESSO"
500,00 €
CG82 963.32500.22606
"Oficina
Municipal
d'Educació"
500,00 €
CG84 970.34104.22606 "Actuacions per la Promoció de la Salut Comunitària"
500,00 €
CG87 982.23207.22639
"Activitats
Participació
Infants
i
Adolescents"
1.000,00 €
CG88 983.23208.22609 "Atenció Social a la Gent Gran i Envelliment Actiu"
250,00 €

QUART: Requerir a:
1.- Nogales Barcelona SL, com adjudicatari del LOT núm.6, perquè dins del termini dels
deu (10) dies hàbils següents a la notificació del present acord, i en tot cas abans de la
formalització del contracte, trameti electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la
documentació acreditativa de compliment de la normativa de Coordinació d'Activitats
Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les instruccions per l'ús de
l'e-coordina).
2.- Konekto Comunicació Gràfica SL, com adjudicatari del LOT núm.8, perquè dins del
termini dels deu (10) dies hàbils següents a la notificació del present acord, i en tot cas
abans de la formalització del contracte, trameti electrònicament mitjançant l'aplicatiu
e-coordina la documentació acreditativa de compliment de la normativa de Coordinació
d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les instruccions per
l'ús de l'e-coordina).

CINQUÈ: Requerir a:
1.- Nogales Barcelona SL, com adjudicatari del LOT núm.6, perquè, dins del termini dels
quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte
en document administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi determinat.
2.- Konekto Comunicació Gràfica SL, com adjudicatari del LOT núm.8, perquè, dins del
termini dels quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi
el contracte en document administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi
determinat.

SISÈ: Facultar al tinent d'alcalde de Comunicació, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l 'adjudicatari en document administratiu .

SETÈ: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el
document de formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant-.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa podeu interposar, i
de forma potestativa, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des
del dia següent a la publicació en el perfil de contractant de l 'acte objecte de recurs.
Així mateix, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
Aquesta resolució també pot ser objecte de supervisió gratuïta i voluntària davant la
Síndica Municipal de Greuges, encarregada de vetllar pels drets i llibertats de la
ciutadania en relació a l'actuació de l'Administració Municipal. Aquesta intervenció no
tindrà, en cap cas, efectes suspensius.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:

Informació al peu:
Tornar

