URBANISME
Expedient núm.: 33/2021
Ref: eme
Procediment: Contracte d’obres per procediment obert simplificat
Assumpte: Urbanització dels carrers de Mont-ros
Tràmit: RESPOSTA A AL·LEGACIONS AL PLEC

Vist que el criteri d’adjudicació del plec esmentat no ofereix la objectivitat necessària
per poder-se valorar amb criteris d’igualtat i no discriminació, essent necessària una
valoració subjectiva del mateix.
De conformitat amb l’establert en l'article 21 de la Llei de Bases de Règim local i la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

ACORDO
PRIMER. Estimar l’al·legació presentada per la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya, amb NIF Q0867010A, i en el seu nom, el Sr. Ignasi Puig Abós
acceptant la nul·litat del criteri d’adjudicació número 2 de la clàusula desena del plec de
clàusules administratives particulars per vulneració de l’article 145.7 de la LCSP en
valorar millores indeterminades.
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Que de la lectura de l’al·legació s’extreu que els criteris d’adjudicació han de ser
explícits i clars, sense deixar criteris interpretables de forma discrecional, i que han de
ser criteris objectius, per a una correcta valoració en termes d’igualtat i no
discriminació.

DECRET

Que en data 16 de març de 2021, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, amb NIF Q0867010A, i en el seu nom, el Sr. Ignasi Puig Abós, en condició
de secretari de la Cambra, van presentar una al·legació demanant la nul·litat del criteri
d’adjudicació número 2 de la clàusula desena del plec de clàusules administratives
particulars per vulneració de l’article 145.7 de la LCSP en valorar millores
indeterminades.

Número: 2021-0018 Data: 16/03/2021

Ates que l’Ajuntament del a Torre de Capdella va treure a contractació per procediment
obert simplificat de la Urbanització dels carrers de Mont-ros, aprovat per junta de
Govern Local de 18 de febrer de 2021, i publicat al perfil de contractació de la
Generalitat de Catalunya per la seva licitació.

SEGON. Notificar a tots els licitadors que s’hagin pogut presentar en el procés de
contractació aquest acord, per al seu coneixement, i per si volen presentar alguna
al·legació a aquesta decisió, per un termini de 5 dies naturals.
TERCER. Notificar l’acord a la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.
QUART. Comunicar a Secretaria que s’inclogui aquest acord en la propera Junta de
Govern Local, per tal de ratificar aquest Decret i el seu contingut.
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DECRET

CINQUE. Continuar amb el procediment, un cop s’hagi constat que no es presenten
més al·legacions al plec de clàusules administratives.

