SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
N.REF:6/2019

[REGSORT]

Nom representant:
XAVIER HORS PRESAS
C NOU N.0012 Pis.1 Pta.1
17001 GIRONA

Amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament d’organització i
Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca
l’aprovació definitiva de l’acta i a reserva dels termes que resultin de la seva
aprovació, la Junta de Govern Local, en sessió ORDINARIA celebrada el dia
08/02/2019 prengué el següent acord, que en l’esborrany de l’acta és del
tenor següent:
REF EXP.: CONT2019000001
ANTECEDENTS
D’acord amb l’informe tècnic, de data 10/01/2019 emès pel Secretari
Accidental, que proposava la contractació de la defensa jurídica de
l’Ajuntament de Lloret de Mar en dos recursos d’apel·lació contra la Sentència
nº216/2018, dictada en recurs ordinari 289/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu Nº 1 i la Sentencia nº179/2018 dictada en recurs ordinari
447/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu Nº2 i la oposició al recurs
d’apel·lació interposat per Acciona Infraestructures, SA contra la Sentència
nº179/2018 dictada en recurs ordinari 447/2011 del Jutjat Contenciós
Administratiu Nº2, i per les raons que s’hi exposaven, s’han de seguir els
tràmits dels articles 168.a.2 i 170 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), relatius al procediment
negociat sense publicitat per motius tècnics per ser el Sr. XAVIER HORS I
PRESAS, l’únic que pot prestar el servei ja que no existeix competència per
raons tècniques:
“- Atès que, en el últims anys el número de recursos contenciós
administratius interposats contra resolucions de l’Ajuntament de Lloret de
Mar s’ha incrementat notablement, per la qual cosa ha calgut, en ocasions,
haver de recórrer a l’externalització de la defensa jurídica de l’Ajuntament,
ja que l’important volum de recursos contenciosos interposats no era
íntegrament assumible pels lletrats municipals.

- En concret, es va encarregar a l’advocat especialista en dret administratiu,
Sr. Xavier Hors i Presas, la defensa de l’Ajuntament de Lloret de Mar en els
recursos contenciós administratius a dalt esmentats, interposats ambdós
per l’empresa adjudicatària de l’obra nou edifici de la plaça Pere Torrent,
ACCIONA INFRAESTRUCTURA, SA”
- Resolts els dos esmentats recursos contenciosos per les sentències
respectives, l’òrgan municipal competent va decidir recórrer-les en
apel·lació. Per la premura de temps en la interposició dels recursos i pel
coneixement que l’esmentat advocat té les dues causes, no es considera
viable encarregar la direcció lletrada d’aquests recursos a un altre
professional que no sigui al que les ha dirigit en primera instància. “
El mateix informe determinava que el preu establert s’havia negociat
prèviament i que és l’adequat per a la bona consecució de l’objecte del
contracte.
La Junta de Govern Local en data 18/01/2019, va acordar iniciar i aprovar
l’expedient i requerir al SR. XAVIER HORS I PRESAS, a fi que en el termini
màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 7
del plec de condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder
procedir a l’adjudicació del contracte.
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 7 del plec de
condicions i entre d’altres, s’ha comprovat que estan al corrent de
pagament de l’Agència Tributària i Seguretat Social.
Vist que en aquest contracte s’eximeix la constitució de garantia definitiva
d’acord amb la naturalesa del mateix, vist l’article 107 punt 1 apartat segon
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
FONAMENT
Atès allò establert l’article 169 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes
mitjançant procediment negociat.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP i vista la
Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Adjudicar el contracte administratiu consistent en el servei de
defensa jurídica de l’Ajuntament de Lloret de Mar en dos recursos
d’apel·lació contra la Sentència nº216/2018, dictada en recurs ordinari
289/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Nº 1 i la Sentencia
nº179/2018 dictada en recurs ordinari 447/2011 del Jutjat Contenciós
Administratiu Nº2 i la oposició al recurs d’apel·lació interposat per Acciona
Infraestructures, SA contra la Sentència nº179/2018 dictada en recurs
ordinari 447/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu Nº2, a favor del Sr.
Xavier Hors i Presas amb NIF 4027, amb les següents condicions:
-

-

Import del contracte és de 14.337,50€, import sense IVA, 16.776,5€,
import amb IVA, sent el tipus impositiu d’IVA del 21%. Desglossat de
la següent forma:
o

Pel que fa el recurs d’apel·lació de la Sentència nº179/2018
dictada en recurs ordinari 447/2011 del Jutjat Contenciós
Administratiu Nº2, són de 7.625,00€, sense IVA, sent el tipus
impositiu d’IVA del 21%.

o

Pel que fa el recurs d’apel·lació contra la Sentència
nº216/2018, dictada en recurs ordinari 289/2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu Nº 1, són de 2.900,00€, import sense
IVA, sent el tipus impositiu d’IVA del 21%.

o

Pel que fa la oposició al recurs d’apel·lació interposat per
Acciona Infraestructures, SA contra la Sentència nº179/2018
dictada en recurs ordinari 447/2011 del Jutjat Contenciós
Administratiu Nº2, són de 3.812,50€, import sense IVA, sent el
tipus impositiu d’IVA del 21%.

La durada vindrà marcada per la duració del procediment de recurs
d’apel·lació fins el moment en que es dicti sentència.

SEGON.- L’import referit al punt PRIMER s’assigna a la partida
pressupostària 19/9200.22604 per un import de 16.776,5€ IVA inclòs,
tenint en compte que la despesa derivada d’aquesta contractació queda
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient al
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER.- Tota la informació necessària relativa a l’adjudicació es pot
consultar al Perfil del Contractant.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i tècniques reguladores de la
contractació del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament de Lloret de Mar
en dos recursos d’apel·lació, i a l’oferta presentada per l’adjudicatari.

QUART.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària de conformitat
amb el que estableix la D.A.15 de la LCSP.
SISÈ.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació,
procedeixi a la formalització del corresponent contracte administratiu,
amb l'advertiment que, en cas de no formalitzar-se el contracte per causes
imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament exigirà al mateix l’import del 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que
es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués
constituït.
No obstant, si la data d’enviament de la notificació electrònica coincideix
amb la data de publicació de l’adjudicació al perfil del contractant, aquest
termini de 15 dies hàbils es comptarà des d’aquesta data.
SETÈ.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil
del Contractant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en un termini no superior
a 15 dies a comptar de la formalització, de conformitat amb l’establert a
l’article 154 de la LCSP.
VUITÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.

Contra aquest acord, en el qual acaba la via administrativa, podeu
interposar els següents recursos:




Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la present resolució, a
menys que l’acte administratiu versi sobre planejament urbanístic. En aquest darrer cas,
l’òrgan jurisdiccional competent serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; tot
això sens perjudici que amb caràcter potestatiu pugueu interposar, en qualsevol cas,
RECURS DE REPOSICIÓ dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest
acord (llevat que aquesta Resolució ho sigui ja d’un Recurs de reposició, cas en el qual
no se’n podrà presentar un segon).
QUALSEVOL ALTRE que considereu convenient en defensa del vostre dret.

La interposició de qualsevol recurs o acció judicials no suspèn l’efectivitat de
l’acte/resolució notificat/da.
Lloret de Mar, 12 de febrer de 2019
[Firma01-01]

REIXACH SAURA, DAVID
Secretari accidental

Aquest document ha estat signat digitalment. Per verificar aquest document pot accedir al portal de
l’ajuntament www.lloret.org i introduir el següent codi de verificació a la secció “Validació de documents
electrònics”:

3a2309ed-4c1f-40c3-bc4b-d2b96176d5ed

