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CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA
DEL CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT EN LA PREPARACIÓ I INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ,
ESTATAL I/O AUTONÒMIC, CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 1021, DE DATA 10 DE MARÇ
DE 2021, DICTADA PER LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN LES
ACTUACIONS DEL RECURS NÚM. 273/2017 (CS11/2021).
ACTA DE L’OBERTURA DELS SOBRES A i B I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.
A l’Hospitalet de Llobregat, essent les 12’00 hores del dia 13 d’abril de 2021, es reuneix la
Mesa de Contractació del mencionat concurs, constituïda pel senyor Victor Contreras
(president), per la senyora Mayte Claveria (vocal), pel senyor Vicenç Parés (vocal), per la
senyora Carme Vila (vocal) i pel senyor Esteve Trunas (vocal); actuant com a secretària la
senyora Gemma Paià, per tal de procedir a l’acte d’obertura del sobre A i, si escau, del sobre
B als efectes de la qualificació dels documents que contenen i a la classificació de les ofertes
econòmiques, i de formular, igualment si s’escau, la proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació.
La present reunió es desenvolupa per videoconferència, quedant assegurada la identitat dels
assistents, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
Per part de la secretària s’informa:
a.- En data 6 d’abril de 2021, es va cursar invitació per a la presentació de la seva oferta a un
únic licitador, Sr. Carles Pareja Lozano (Pareja i Associats, Advocats, SLP), per raó de
l’especialització de la matèria i pel fet d’haver estat l’adjudicatari del contracte de serveis de
defensa jurídica amb número d’expedient CS25/2020 que es referia a la preparació i
interposició de recursos de cassació contra les Sentències del mateix Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dictades en els recursos núm. 270/2017 i 271/2017, que té una similitud
amb l’objecte de la present contractació.
b.- El pressupost base de licitació és de 14.500,00 €, més IVA.
c.- L‘únic criteri de valoració és el preu.
d.- L’aspecte que es tindrà en compte en la negociació serà el preu.
e.- Que, dins del termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 9 d’abril de
2021, a les 12 hores i que, per causa d’una incidència tècnica en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, es va ampliar fins al 12 d’abril de 2021 a les 12 hores, aquesta empresa
va presentar la seva oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital a les 10:56:06 d’aquesta última
data.
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1.- A continuació es procedeix a obrir el sobre A que conté la declaració responsable de l’únic
licitador presentat.
Examinada aquesta, d’acord amb la clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives
particulars, es constata que la mateixa s’ajusta als requeriments establerts en el plec de
clàusules administratives particulars, per quin motiu la Mesa de Contractació acorda l’admissió
a la licitació de l’empresa PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS, SLP (Sr. Carles Pareja
Lozano).
2.- Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre B que conté la oferta econòmica de l’únic
licitador presentat i admès a la licitació amb el resultat següent:
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EMPRESES

PROPOSICIÓ
ECONÒMICA

PAREJA I ASSOCIATS, ADVOCATS, SLP (Sr. Carles Pareja Lozano)

14.500,00 €

L’import consignat ho és sense IVA.
3.- D’acord amb això, vist que l’oferta presentada per l’empresa PAREJA I ASSOCIATS,
ADVOCATS, SLP (Sr. Carles Pareja Lozano) no excedeix del pressupost de licitació, i essent
aquest l’únic licitador presentat no procedeix l’obertura d’un procediment de negociació, la
Mesa de Contractació proposa que per l’òrgan de contractació s’adjudiqui el contracte per a
l’execució del servei consistent en la defensa jurídica del Consorci per a la reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat en la preparació i interposició de recurs de cassació, estatal
i/o autonòmic, contra la Sentència núm. 1021, de data 10 de març de 2021, dictada per la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en les actuacions del recurs núm. 273/2017 (CS11/2021), a l’empresa PAREJA I
ASSOCIATS, ADVOCATS, SLP (Sr. Carles Pareja Lozano), per un import de CATORZE MIL
CINC-CENTS EUROS (14.500,00 €), més IVA, d’acord amb l’oferta presentada per aquesta
empresa.
Es dona per finalitzada la reunió
I perquè consti, s’estén aquesta Acta, essent les 13’10 hores del dia 13 d’abril de 2021,
CERTIFICO

2

Ciències, 69
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 264 08 54. Fax: 93 264 08 54
E-mail: correu@consorcigvhospitalet.com
Web: consorcigvhospitalet.com

Sr. Victor Contreras

Sra. Mayte Clavería

Sr. Esteve Trunas

Sr. Vicenç Parés

Sra. Carme Vila

Sra. Gemma Paià
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