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Expedient núm. 000016/2019-CONT

JOSEP GOMARIZ MESEGUER, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú,

CERTIFICO:

Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta corresponent, en la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament del dia 9 d’abril de 2019, es va
adoptar el següent acord:

“APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LES
XARXES SOCIALS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Relació de fets
Primer.- La cap del servei de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha emès
informe justificatiu de necessitat de la contractació, les característiques i l’import del
contracte de serveis de gestió de les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article 73 RGLCAP.
Segon.- Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particular que regiran el contracte.
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia.
Quart.- Els Serveis jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables a
l’expedient.

Fonaments de dret
Primer.- Atès el que disposen els articles 16, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici,
contingut i aprovació i tramitació de l’expedient administratiu.
Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i aprovació del
plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en quant a la
tramitació i aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars.
Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició
Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat delegades a la
Junta de Govern Local en virtut del Decret de 22 de juny de 2015, publicat al BOPB en data
13 de juliol de 2015.
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Vist els anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació de serveis de gestió de les xarxes
corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Segon.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156.6 de la LCSP,
per un període d´1 any, amb un pressupost base de licitació de 30.000 €, més 6.300 € d’IVA
al 21%, que fan un total de 36.300 € (TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS).
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb
càrrec a la partida pressupostaria 03.9201.2260200 Publicitat i difusió activitats municipals
del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis
econòmics que afectin a la durada del contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la
presidència.
Secretari

Signat a Vilanova i la Geltrú,
10/04/2019 11:07:06
Josep Gomariz Meseguer
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