
JUNTA DE GOVERN 

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de gestió de les xarxes socials corporatives del
Consell Comarcal a) Aprovació de l'expedient.- b) Convocatòria de licitació.-

Fets

El Gerent del  Consell Comarcal ha emès informe memòria de data 19 de febrer de 2020 en

què  s’informa  favorablement  la  contractació  del  servei  de  gestió  de  les  xarxes  locals

corporatives del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència pròpia

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

Existeix  crèdit  suficient  a  l’aplicació  20.9201.22602  del  vigent  pressupost  del  Consell

Comarcal.

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

• RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30

d’octubre, de contractes del sector públic,en tot allò que no s’oposi a la Llei.



• Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents  en matèria  de contractació

pública.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Comunicació proposa a la Junta de Govern

l'adopció del següents

ACORDS

Primer. Aprovar l’informe memòria emès pel Gerent del Consell Comarcal

Segon.- Iniciar  l’expedient  de  contractació  del  servei  de gestió  de  les  xarxes  socials

corporatives del Consell Comarcal.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació

Quart.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors del contracte

Cinquè.- Convocar,  per procediment  obert  simplificat  abreujat  i  tramitació  ordinària,  la

licitació del servei de gestió de les xarxes socials corporatives del Consell Comarcal,  amb un

pressupost base de licitació de 24.045,00€ anuals, que més 5.049,44€ en concepte del 21%

d’IVA, fa un total de 29.094,44€,  i una durada de quatre anys.

Quart. Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total  de

29.094,44€, IVA inclòs, amb la periodificació següent:

Anualitat Import,IVA exclòs IVA Import total
2020 5.009,37 1.051,97 6.061,34
2021 6.011,25 1.262,36 7.273,61
2022 6.011,25 1.262,36 7.273,61
2023 6.011,25 1.262,36 7.273,61
2024 1.001,88 210,39 1.212,27
Total 24.045,00 5.049,44 29.094,44

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2020 s’efectuarà

amb càrrec a la partida 20.9201.22602 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa

resta  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  aplicacions

pressupostàries corresponents.



Setè. Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics  del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

" Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  recepció  d'aquesta
notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva
interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà
desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via
contenciosa  administrativa.  Si  s'ha formulat el  recurs de reposició potestatiu,  el  recurs
contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  Recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciosos  administratius  de  la
Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea
de Comunicació,

Josep M. Bernils Vozmediano

En dono fe,
El Secretari,

Francisco Muñoz Cameo


