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Expedient núm. 000016/2019-CONT 

 
 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ, Secretari General 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 15 d’octubre de 2019, 
es va adoptar el següent acord: 

 
 
 

“ACORDAR EL DESISTIMENT DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRA CTE DELS SERVEIS 
DE GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS CORPORATIVES DE L’A JUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  

 
Relació de fets 

 
I. La Junta de Govern local de data 9 d’abril de 2019 va aprovar l’obertura del 

procediment d’adjudicació, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el 
plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i es va convocar la licitació per la 
contractació dels serveis de gestió de les xarxes corporatives de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, 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). 
 

II.  L’anunci es va publicar al Perfil del Contractant, en data 10 d’abril de 2019. 
 
III. Durant el termini de presentació de proposicions van presentar ofertes les empreses 

següents: 
  

1. Miranda Local, SL, NIF B64309313, (Registre d’entrada 2019016779, de data 26 
d’abril de 2019, a les 18:23:32 hores). 

2. Iberian Digital Transformers, SL, NIF B66985607, (Registre d’entrada E7000258-
2019, de data 28 d’abril de 2019, a les 13:03:53 hores). 

3. Estudi de Comunicació Intus, SL, B64702699, (Registre d’entrada 2019016799, de 
data 28 d’abril de 2019, a les 17:46:26 hores). 
 

 
IV. En data 6 de maig de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació per l’obertura i 

qualificació del sobre únic que conté la declaració responsable i l’oferta econòmica, 
aixecant-se la corresponent acta que consta a l’expedient a tots els efectes. 

 
V. En data 3 d’octubre de 2019 la cap del Servei de Comunicació, informa que la regidoria 

de Comunicació va promoure el primer semestre de 2019 l’esmentada licitació que tenia 
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per objecte cobrir les necessitats de la institució de gestionar les xarxes socials 
municipals, donada la impossibilitat de dur a terme aquest servei amb els recursos 
humans propis  del departament de Comunicació. Exposa que entre els mesos de 
setembre i octubre de 2019 s’han incorporat dues persones a l’organigrama de la 
Regidoria de Comunicació i en aquests moments el servei es veu amb capacitat 
d’assumir més tasques amb recursos propis i per tant ja no es considera necessari 
continuar el procés de licitació esmentat. 
 

Fonaments del dret 
 
I.   Llei aplicable a la decisió de no adjudicar el contracte. 

L’article 152.3. de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), estableix: 

 
Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para 
fundamentar la decisión. 
 
En el present cas la raó d’interès públic que concorre es l’estalvi econòmic doncs la tasca 
que constituïa l’objecte del contracte que es va treure a licitació es du a terme pels propis 
recursos humans municipals, a l’haver-se incrementat la dotació de recursos humans de la 
Regidoria i departament de Comunicació una vegada iniciada la convocatòria, segons 
s’exposa en l’informe de la Cap del Servei de Comunicació de data 3 d’octubre de 2019 
recollit en l’antecedent de fet V del present informe. 

 
II. D’acord amb l’article 152.1. de la LCSP: 
      

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

 
 
III. L’òrgan competent per acordar el desistiment serà el mateix que va aprovar l’obertura i la 

convocatòria del procediment de licitació, és a dir, la Junta de Govern Local. 
 
 

Vist els anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents, 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el desistiment de l’adjudicació del contracte de serveis de gestió de les 
xarxes corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al qual es fa referència en la 
Relació de fets, apartat I, de la present resolució. 
 
SEGON. Publicar el desistiment del contracte al Perfil del Contractant. 
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TERCER. Notificar aquest acord als licitadors amb la indicació de què contra aquest acte, 
que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, poden interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 

 
 

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

    
 
 

Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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