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CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MAQUETACIÓ I 
IMPRESSIÓ DE LA REVISTA AMPOSTA 
 
Amposta, 1 d’abril de 2017. 

 

Davant meu, Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària. de l’Excm. Ajuntament 

d’Amposta 

 

REUNITS: 
 

D’una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Excm. 

Ajuntament d’Amposta, en nom i representació del qual actua, 

expressament facultat per a la signatura del present per acord adoptat per 

la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 20 de març de 2017. 

 

De l’altra el Sr. Joan Manel Lletí Contreras, major d’edat, amb domicili a 

Tortosa,  amb DNI número , qui actua en la seva 

condició d’apoderat de la societat Sistemes de comunicació gràfica, SL., 

domiciliada a Tortosa – Polígon industrial Baix Ebre, carrer H, 332, amb CIF 

número B09272683, segons resulta de l’escriptura d’elevació a públics 

d’acords socials atorgada davant el Notari Ivan Castejón Fernández-Trujillo, 

el dia 20 de febrer de 2008. 

 

En la qualitat en que actuen, es reconeixen la capacitat legal necessària per a 

la formalització del present document, assegurant el Sr. Joan Manel Lletí 

Contreras que el poder pel qual actua és vigent i no ha estat revocat. 

 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de febrer de 2017, va 

aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de 

maquetació i impressió de la revista Amposta, mitjançant procediment 

obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris 

d’adjudicació. 

 

II. L’empresa Sistemes de comunicació gràfica, SL., va presentar juntament 

amb la documentació administrativa la documentació acreditativa d’estar al 

corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i el 
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compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans oferts  

 

III. No es requereix garantia definitiva. 

 

IV. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de març de 2017, 

acordà: 

“PRIMER. Adjudicar el contracte per la prestació del servei dels serveis de 

maquetació i impressió de la revista Amposta a Sistemes de comunicació 

gràfica, SL., amb les condicions següents: 

• Import anual:  17.424,00 € (IVA inclòs). 

• Termini de lliurament: 2 dies. 

• Qualitat d’impressió: offset. 

• Durada del contracte: des de l’1 d’abril de 2017 al 31 de desembre de 

2018. 

 El contracte es deurà complir d’acord amb el que determina el Plec de clàusules 

econòmiques, administratives i tècniques i l’oferta de l’adjudicatària. 

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de cinc dies 

hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord 

comparegui davant aquest Ajuntament per a la signatura del contracte 

corresponent. 

TERCER. Ordenar que es notifiqui el present acord a tots els licitadors i que se’n 

doni trasllat del mateix al Departament de premsa i Intervenció. 

QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs I Roiget, per a la 

signatura del contracte.” 

 

V. Per tal de formalitzar el contracte per a la prestació del serveis esmentat es 

formalitza el present contracte administratiu que es regirà per les següents  

 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. La societat Sistemes de comunicació gràfica, SL., prestarà els 

serveis de maquetació i impressió de la revista Amposta objecte del 

procediment de contractació, de conformitat amb el Plec de condicions 

econòmiques, administratives i tècniques reguladores del concurs, i l’oferta 

presentada.  

 

SEGONA. El contracte tindrà una durada de l’1 d’abril de 2017 al 31 de 

desembre de 2018, sense que sigui possible la seva prorroga. 
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TERCERA. El pagament del preu dels treballs en que consisteix aquest 

contracte s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la 

normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del 

TRLCSP.  

 

QUARTA. L’adjudicatària, prestarà els serveis contractats, seguint les directrius 

fixades pels òrgans de govern de l’Ajuntament d’Amposta. 

 

CINQUENA. L’adjudicatària ratifica l’acceptació del plec de condicions 

econòmiques administratives i tècniques reguladores del concurs, així com 

les condicions incloses en l’oferta presentada. 

 

SISENA. En tot allò no previst en el present contracte, serà d’aplicació la 

normativa reguladora de la contractació administrativa, en particular el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, la Llei 7/1985, reguladora de 

els bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i resta de disposicions complementàries. 

 

Llegit que fou el present contracte el consideren conforme i ratificant-lo el 

signen en el lloc i la data de l’encapçalament. 

 

 

 




