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2022/00004002X
D. Central de Contractació
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I LA SEVA
ADAPTACIÓ A DISPOSITIUS MÒBILS PER L'AJUNTAMENT DE BADALONA
Preparació, gestió i adjudicació del contracte (P2)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:

Òrgan que resol:

Adjudicació mitjançant pr oce dim en t ne gocia t sense pub licitat
per raons t ècnique s i d ’ exclu sivi tat
( Ar t.168 a) 2)
LCSP ) del contr act e de serve is de ma nt enime nt i
actuali tza ció de les llicè nci es d e so ft wa re d e g estió
d’i ncidènci es i la seva ad apt ació a disp osi ti us m ò bils, de
que disposa l’Ajun ta ment de Ba dalon a , se nse di visió de
lots

Caràcter:

El 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i Seguretat
Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons Resol. Del. Número
2021010476 de data 8/11/2021, modificada en data 19/11/2021.
Exhaureix la via administrativa

Expedient número:

2022/00004002X

Interessat:

ATTENDRE SL amb NIF B66583311

Antecedents
1.- En data 31 de gene r d e 2022 va t indre en tra da en el Departame nt C entral de
Contractaci ó la redacci ó definitiva de la seg üent do cumentació tècni ca, p rovine nt
del De par tament de S istemes i Tecnol o gies de la Informaci ó:
- Informe tècnic de motivació/memòria justificativa de data 27/01/2022 en què es justifica per part de l’
esmentat Departament municipal, entre d’ altres, la necessitat d’ iniciar un procediment negociat
sense publicitat per tal d’ adjudicar un contracte de manteniment i actualització de les llicències de
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software de gestió d’incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils de que disposa l’Ajuntament
de Badalona, sense divisió de lots.
- Plec de prescripcions tècniques particulars ( en endavant, PPTP) emès en data 25/01/2022 on es
fixen, entre d’altres, les condicions mínimes de realització dels serveis que en constitueixen l‘objecte
d’ aquest contracte a què s’ha fet abans referència.
- Proposta de resolució d’ incoació emesa en data 28/01/2022 per la cap del Departament de
Sistemes i Tecnologies de la Informació i la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’ Ambit
al qual es troba adscrit l’ esmentat Departament.
- Resolució d’ incoació número 2022001004 dictada en data 28/01/2022 pel 6è Tinent d’alcalde i
regidor de l’Àmbit de Govern i Seguretat Ciutadana, qui actua per delegació de l’alcalde segons
Resol. Del. Número 2021010476 de data 8/11/2021, modificada en data 19/11/2021.
- Document comptable que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi del
contracte sorgit arran la tramitació d’ aquest procediment per a l’ any 2022, per import de 3.177,97
euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 20132009-4910-22799 del pressupost municipal de l’
exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, amb el número d’operació 12022000001913.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica, amb els termes establerts en la
documentació tècnica a què s’ha fet abans referència, perquè actualment l’Ajuntament de Badalona
disposa d’un sistema de definició i seguiment de resolució d’incidències, integrat per 8 circuits definits
municipals, i es necessita disposar d’un manteniment d’aquest sistema i continuar afegint funcionalitats
d’utilitat pels empleats municipals i per la ciutadania; tots els circuits definits s’integren a l’eina de
BDNTreballs, en ocasions són informades per empleats, gestors d’aquests circuits i per ciutadans, els
canals varien també ja que poden ser via la web municipal, via la Intranet o via mòbil mitjançant l’app que
s’integra al sistema; per garantir el bon funcionament d’aquest sistema, és necessari comptar amb una
nova versió del programari BDNTreballs així com també, amb la incorporació de noves funcionalitats i
la col·laboració externa dels seus serveis tècnics; el contracte que actualment el regula venç el proper
30/04/2022 i cal renovar-lo i finalment, l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i tècnics propis
adequats i suficients per a la implantació d’aquest programari tan específic i la realització dels serveis
que porta associats.
Com sigui que aquest programari va ser adquirit a l'empresa Attendre, S.L. i només pot ser mantingut
per l’empresa propietària ja que es tracta d’un supòsit de drets exclusius, és per això que es proposa
emprar un procediment negociat sense publicitat pel motiu a què es refereix l’article 168 apartat a),
punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) per
tal d’ adjudicar-lo.
Aquesta contractació s’emmarca en exercici de la competència atribuida al Servei d’ Informàtica i
Tecnologies de la Informació dins del Manual Organitzatiu de l’any 2018 de l’ Ajuntament- que és el
que es troba actualment vigent – el qual té la missió de definir, planificar i executar l’estratègia
tecnològica de l’Ajuntament, i més concretament, optimitzar i modernitzar els processos interns
mitjançant la incorporació de tecnologia.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet abans referència, el Departament Central de
Contractació va iniciar la tramitació d’ un expedient administratiu de tipus negociat sense publicitat per
raons tècniques i d’ exclusivitat, això és, perquè la prestació només es pot encarregar a un empresari
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determinat: ATTENDRE SL pels motius abans indicats, a l’empara d’ allò previst en l’article 168 lletra
a) apartat segon de la LCSP per tal d’ adjudicar-lo, i es va elaborar el plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte així com l’informe jurídic que
acompanyava a l’ esmentat plec.
4.- L’objecte d’aquest contracte el constitueix, de conformitat amb l’ exposat, la prestació del servei
de manteniment i actualització de les llicències de software de gestió d’incidències i la seva adaptació
a dispositius mòbils de que disposa l’Ajuntament de Badalona, amb l’objectiu d’assolir la màxima
rendibilitat de les llicències.

5.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus informes previs en compliment del que preveu la
disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP .
6.- Essent informat favorablement l’expedient tant per la Secretària general com per la Interventora
general, en data 4 de febrer de 2022 el 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i Seguretat
Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons Resol. Del. Número 2021010476 de data 8/11/2021,
modificada en data 19/11/2021, dictà la resolució número 2022001255 en el marc de la tramitació
d’aquest expedient de contractació, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
«PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que
conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 2022/00004002X referent al contracte
de serveis de manteniment i actualització de les llicències de software de gestió d’incidències i la seva
adaptació a dispositius mòbils, de que disposa l’Ajuntament de Badalona, sense divisió de lots, amb
un pressupost base de licitació que s’ ha fixat per aquest contracte pels 3 anys que comprèn la seva
vigència de 14.300,86 euros (IVA inclòs), a raó de 11.818,89 euros el valor base del contracte i 2.481,97
euros en concepte d'IVA al tipus del 21%.

SEGON.- PROCEDIR a l’obertura del procediment – amb tramitació ordinària - d’adjudicació del
contracte referenciat, negociat sense publicitat per raons tècniques convidant a participar a l’empresa
ATTENDRE S.L. en tant és l’única que, amb els termes que s’ exposen en la documentació tècnica
obrant en l’ expedient, pot dur a terme les prestacions pròpies d’ aquest contracte, de conformitat amb
allò previst en l’article 168 lletra a) apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa que s’ estima que se’n derivarà de l’ execució d’ aquest
contracte per a l’any 2022 la qual, havent-se previst l’entrada en vigor de l’esmentat contracte el dia 1
de maig de 2022 , s’ estima en 3.177,97 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària
20132009 / 4910 / 22799 – Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals – del pressupost
municipal de l’ exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, contra l’ operació comptable número
12022000001913.

La distribució estimada de la despesa que se’n pot derivar del contracte que sorgeixi arran la tramitació d’
aquest procediment per a les anualitats que comprendrà la seva execució és la següent:
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Distribució per anualitats (IVA inclòs):

1 de maig 2022 a 31 desembre 2022

3.177,97

1 gener 2023 a 31 desembre 2023

4.766,95

1 gener 2024 a 31 desembre 2024

4.766,95

1 gener 2025 a 30 d’abril 2025

1.588,98

Total

14.300,85

Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats que comprengui
la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, SOTMETRE-LA A LA CONDICIÓ
SUSPENSIVA d’existència de crèdit adequat i suficient en els futurs exercicis pressupostaris que
comprengui dita execució i/o pròrroga per atendre el seu pagament, d’acord amb el que disposa l’article
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i satisfer-la amb càrrec a la partida abans indicada amb aquesta nomenclatura o aquella altra que
la substitueixi en el pressupost municipal corresponent a la futura anualitat de què es tracti.
QUART.- COMUNICAR-LA a la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació així
com també als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.

CINQUÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els interessats
podran deduir els recursos ordinaris establerts en la legislació de procediment administratiu i
tanmateix el recurs contenciós administratiu.»
7.- En compliment de l’acord segon abans transcrit, en data 7 de febrer de 2022 es va convidar a
participar en aquest procediment a l’empresa ATTENDRE SL segons consta acreditat
documentalment en l’ expedient de contractació de referència, atorgant-lo un termini de 10 dies
naturals per a presentar la seva proposició, cas d’ estar interessat.
8.- Dins l’ esmentat termini i més concretament, el dia 14 de febrer de 2022, dita empresa va
presentar la documentació que li havia estat requerida donant-se tramesa d’ aquesta al Departament
promotor del contracte per tal que aquest verifiqui si la documentació administrativa presentada així
com l’adscripció de mitjans que es proposa s’adequa a allo que com a mínim es requereix als plecs
reguladors d’aquest contracte, i cas de resultar admesa l’empresa en aquesta licitació, es procedeixi
a la valoració de la seva oferta.
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9.- En data 16 de febrer de 2022 el Departament d’Informatica i TIC, promotor i responsable d’ aquest
contracte, ha emès un informe tècnic les conclusions del qual són les que es transcriuen literalment a
continuació:
«CONCLUSIONS
1. Respecte a aquest contracte, la proposta presentada per la empresa ATTENDRE SL acompleix
amb els requeriments tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’aquest contracte, també acompleix els requisits de capacitat i solvència, i adscripció de mitjans.
2. La proposta econòmica presentada és una quantitat inferior al topall del plec.
3. Per tant, la sotasignat proposa l’admissió del candidat a la licitació i l'adjudicació del contracte al
seu favor en resultar la millor oferta, amb un valor de 11.800,00 € (IVA exclòs), 2.478,00 € (IVA 21%) i
un total de 14.278,00 € (IVA inclòs).
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’ any 2022 és de 3.172,89 euros (IVA inclòs i
anirà a càrrec a la partida pressupostària 20132009 / 4910 / 22799 – Altres treballs realitzats per
altres empresses i professionals amb aquesta nomenclatura o aquella altra que o aquella altra que la
substitueixi en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici 2022.
4. Distribució per anualitats:

Distribució per
anualitats

Import (IVA
exclòs)

IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De 26/05/22 a
31/12/22

2.622,22

550,67

3.172,89

De 01/01/23 a
31/12/23

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/24 a
31/12/24

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/25 a
25/04/25

1.311,09

275,33

1.586,42

TOTAL

11.800,00

2.478,00

14.277,99

El que s’emet als efectes oportuns, (...)»
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10.- En data 23 de febrer de 2022 el Departament promotor del contracte – mitjançant l’emissió de
l’informe tècnic corresponent – posa de manifest al Departament Central de Contractació l’existència
d’una errada detectada d’ofici en l’anterior informe de manera que on diu:
«4. Distribució per anualitats:

Distribució per
anualitats

Import (IVA
exclòs)

IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De 26/05/22 a
31/12/22

2.622,22

550,67

3.172,89

De 01/01/23 a
31/12/23

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/24 a
31/12/24

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/25 a
25/04/25

1.311,09

275,33

1.586,42

TOTAL

11.800,00

2.478,00

14.277,99

ha de dir:
«4. Distribució per anualitats:

Distribució per
anualitats

Import (IVA
exclòs)

IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De 01/05/2022 a
31/12/22

2.622,22

550,67

3.172,89

De 01/01/23 a
31/12/23

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/24 a
31/12/24

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/25 a
30/04/25

1.311,09

275,33

1.586,42
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TOTAL

11.800,00

2.478,00

14.277,99

11.- L’ esmentat informe tècnic s’acompanya del document comptable A realitzat amb el número
12022000007054 per un import de 3.172,89.-euros IVA inclòs amb càrrec a la partida pressupostària
número 20132009 / 4910 / 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals del
pressupost municipal de l’exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, que ha de servir per atendre la
despesa que s’ estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’ any 2022 i més concretament, per al
període comprès entre el dia 01/05/22 al 31/12/22, ambdós dies inclosos restant sotmesa la despesa
que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats compreses dins la seva vigència,
a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals
corresponents a dites futures anualitats per atendre el seu pagament amb càrrec a la partida indicada
amb aquella nomenclatura o aquella altre que la substitueixi als esmentats futurs pressupostos.
12.- L’ empresa ATTENDRE SL ha aportat dins el termini màxim atorgat amb la comunicació de la
proposta d’ adjudicació d’aquest contracte al seu favor, la documentació acreditativa de tot allò que va
posar de manifest a les declaracions responsables presentades amb la seva proposició i ha dipositat
també dins l’esmentat termini a la Tresoreria General d’aquesta corporació, la garantia definitiva a què
es refereix la clàusula 8.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte, per import equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, del contracte.
13.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha de sotmetre per a la seva fiscalització
prèvia a l’ Intervenció municipal.

Fonaments jurídics
1.- L’adjudicació d’aquest contracte s’ha realitzat mitjançant procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques atès que per les pròpies característiques dels serveis a realitzar no escau la sol·licitud
d’altres ofertes i només es pot encomanar a un empresari determinat de conformitat amb el que
preveuen els articles 168 apartat a) punt 2 i 170 de la LCSP, i en els termes previstos en l’ informe
tècnic de motivació i resta de documentació tècnica que obra en l’ expedient de contractació de
referència, en tant el programari que en constitueix el seu objecte va ser adquirit a l'empresa Attendre,
S.L. i només pot ser mantingut per l’empresa propietària ja que es tracta d’un supòsit de drets
exclusius.
D’ acord amb el que preveu l’article 170.2 LCSP quan únicament participi un candidat, la mesa de
contractació o en el seu defecte, l’òrgan de contractació, sempre i quan sigui possible, hauran de
negociar amb aquest en els termes que s’ assenyalen en l’apartat 5 de l’ article 169.

No obstant, de conformitat amb l'article 29.4 de la Directiva 2014/24/UE DEL PARLAMENT EUROPEO
I DEL CONSEJO de 26 de febrer de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE el qual estableix que: "Los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos
sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación cuando hayan indicado en el anuncio de licitación
o en la invitación a confirmar el interés que se reservan dicha posibilidad".
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2.- Per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’han complert els tràmits previstos en relació al
procediment negociat sense publicitat per raons tècniques i d’exclusivitat d’acord amb l’ article 168
lletra a) apa rta t 2) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP), i el que estableix el RD 817/2009, de 8 de maig.
3.- A la vista de la tramitació assenyalada en els antecedents d’ aquest document, s’escau endegar
els tràmits administratius per a l’adjudicació d’aquest contracte que estableix la LCSP i el Reglament
de desenvolupament de la Llei de contractes del sector públic, amb les corresponents operacions
pressupostàries d’autorització i disposició de la despesa, en el seu cas, que preceptuen el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 2/2004, de 5 de març) i el Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa.
4.- En aquest sentit, l’ empresa ATTENDRE SL ha acreditat la seva capacitat i solvència per a
contractar amb la Corporació i ha aportat dins del termini establert la documentació requerida de
conformitat amb el que disposa la clàusula 6.1 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador d’ aquest contracte en compliment de l’article 150.2 de la LCSP.

5.-Quant al finançament d’ aquest contracte, es reitera allò exposat en l’ antecedent 11 d’ aquest
document.
6.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès per a la seva fiscalització prèvia a
l’ Intervenció municipal.
7.- L’ òrgan competent per resoldre aquest expedient és el 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de
Govern i Seguretat Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons Resol. Del. Número 2021010476 de
data 8/11/2021, modificada en data 19/11/2021.
8.-.D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER.- ADJUDICAR el con tracte d e ser veis de man te niment i actuali tza ció de les
lli cències d e sof tw are de ge sti ó d ’i n cidènci es i la seva adaptació a d ispositius
mòbil s, de que disposa l’Aju nta ment de Ba dalona , sense di visió de lots a l’empresa
ATTENDRE SL en tant com a p r o p i e t à r i a d e l p r o g r a m a r i d e s c r i t é s l ' ú n i c a e m p r e s a q u e
pot efectuar-ne el seu manteniment i/o actualització, tot això
de conformitat amb les
condicions del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte pel termini de
3 anys a comptar del dia 01/05/2022 o a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització cas
que aquesta es produís amb posterioritat a la data indicada, prorrogable pel termini màxim d’un any
més i per un preu de 11.800,00 € (IVA exclòs), per sota de l’import fixat com a pressupost base de
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licitació dins del procediment negociat sense publicitat per raons tècniques o d’ exclusivitat (art 168 a)
2 de la LCSP) emprat per adjudicar-lo.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 14.277,99 euros, IVA inclòs, a favor de l'adjudicatari
ATTENDRE SL, amb NIF B66583311, a càrrec de l'aplicació pressupostària 20132009 / 4910 / 22799
Altres treballs realitzats per altres empresses i professionals de conformitat amb el quadre de
plurianualitats següent:

Distribució per
anualitats

Import (IVA
exclòs)

IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De 01/05/22 a
31/12/22

2.622,22

550,67

3.172,89

De 01/01/23 a
31/12/23

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/24 a
31/12/24

3.933,34

826,00

4.759,34

De 01/01/25 a
30/04/25

1.311,09

275,33

1.586,42

TOTAL

11.800,00

2.478,00

14.277,99

Figurant incorporat en l’expedient administratiu de referència, el següent document comptable per
atendre la despesa que s’ estima que se’n derivarà de l’execució d’aquest contracte per a l’any 2022:

Aplicació
Pressupostària
2022 20132009/4910/22
799

Tipus document
ARC

Número
document
12022000007054

Descripció
CONTRACTE DE
SERVEIS DE
MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ
DE LLICÈNCIES
DEL SOFTWARE
DE GESTIÓ
D'INCIDÈNCIES I
LA SEVA
ADAPTACIÓ A
DISPOSITIUS
MÒBILS PER
L'AJUNTAMENT

Import
3.172,89

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 14174170303707763607 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911

Aplicació
Pressupostària

Tipus document

Número
document

Descripció

Import

DE BADALONA

SOTMETENT-SE la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats
compreses dins la seva vigència, pels imports assenyalats a la primera taula d’aquest acord per a
cadascuna de les futures anualitats, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i
suficient als pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per atendre el seu
pagament amb càrrec a la partida indicada amb aquella nomenclatura o aquella altre que la
substitueixi als esmentats futurs pressupostos. Amb els mateixos termes, quant a la despesa que se’n
pot derivar de la pròrroga d’aquest contracte, cas d’acordar-se aquesta.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa ATTENDRE SL perquè formalitzi el contracte de referència
dins del termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de la present resolució d’adjudicació en
document administratiu que constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre, incloent dita
formalització la signatura dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars reguladors del contracte, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.2 del Plec de
clàusules administratives particulars que el regula.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’únic candidat i licitador d’aquest contracte amb la relació
de recursos que pot interposar i COMUNICAR-LA a la cap del Departament d’ Informàtica i TIC i als
Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació i formalització d’aquest contracte al Perfil de contractant
d’aquesta corporació. De conformitat amb el que preveu l’article 154.1 de la LCSP la formalització d’aquest
contracte es publicarà en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament dins del termini màxim de 15 dies a
comptar de la seva signatura.

SISÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts.123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques podeu 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 a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, dins del termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts.8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,davant
els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la desestimació presumpta
del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Signatures:

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el
CSV: 14174170303707763607 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaça La Vila, 1 - 08911

