Marta Portella Nogué , la secretària de l’Ajuntament de Tordera

CERTIFICO:

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

15/03/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

16/03/2021 2n Tinent d'alcalde

Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 11 de març de 2021, va prendre, entre altres i a
reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el següent acord:

8. (PRP2021/83) - Adjudicació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria
de medi rural
Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi
rural
Règim interior - Contractació
2021 / 74
Proposta d'acord d'adjudicació del contracte de serveis consistent en
l'assistència tècnica en matèria de medi rural

Antecedents:
1.- El 28 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària va
aprovar l’expedient i obertura del procediment de licitació del contracte serveis consistent en
l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària –
comprensiu, entre d’altres, del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec prescripcions
tècniques particulars. Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de
licitació del contracte.
2.- L’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci de l’obertura del procediment de licitació en els mitjans
següents:
•
•

Perfil de contractant de data 02/02/2021
E-tauler d’anuncis de la Corporació de 02/02/2021.

3.- El 22 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en sessió privada
per a l’obertura i qualificació de la documentació general continguda dins el Sobre A (documentació
general) presentada per les persones interessades a participar en la licitació del contracte de serveis
consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària. La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, va acordar:
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“Únic.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, següent:
Número
ordre
1

Nom empresa licitadora
SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Admesa /
Rebutjada

Motiu

Admesa

Documentació correcta

Josep Llorens Muñoz
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“
4.- El 22 de febrer de 2021, posteriorment a l’obertura i qualificació de la documentació general
continguda dins el Sobre A, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en acte públic per a
l’obertura de la documentació continguda dins el Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris
sotmesos a un judici de valor, presentades per les persones interessades a participar en la licitació del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, a l’objecte de deixar constància en l’acta de la documentació
presentada. La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, va acordar:
“Únic.- Donar trasllat del contingut del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen
d’un judici de valor presentada per la persona interessada a participar en la licitació del contracte de
serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, als serveis tècnics municipals per al
corresponent informe dictamen i proposta de puntuacions d’acord amb els criteris de valoració
establerts al plec de clàusules administratives particulars.”
5.- El 24 de febrer de 2021, el Tècnic de Contractació va emetre l’Informe dictamen sobre la valoració de
la documentació del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de valor
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, el qual es va
incorporar a l’expedient.

15/03/2021 Secretària

6.- El 25 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir en sessió privada per a l’assignació
de les puntuacions del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depèn d’un judici de valor,
presentada per les persones interessades a participar en la licitació del contracte de serveis consistent
en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. La
Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, va acordar:
Primer.- Aprovar i assignar les puntuacions que consten a l’Informe dictamen sobre la valoració de la
documentació del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de valor, del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, de data 24 de febrer de 2021, emès pel Tècnic de Contractació, i que són les
següents:

Marta Portella Nogué
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Apartat
1.
2.

Descripció del criteri de valoració
Xarxa de camins rurals del municipi
Xarxa de torrents i rieres del municipi
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Puntuació
màxima
10 punts
10 punts

Puntuació
Sergi Masó Martínez
8 punts
8 punts
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3.
4.
5.

Plans municipals de pagesia i medi rural
Agricultura i ramaderia
Gestió forestal i prevenció d’incendis
Total puntuació dels criteris de judici de valor (Sobre B)

10 punts
10 punts
10 punts
50 punts

8 punts
8 punts
8 punts
40 punts

Segon.- Declarar admesa a la persona licitadora Sergi Masó Martínez a continuar en la següent fase del
procediment de licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi
rural, atès que ha obtingut la puntuació total de 40 punts en els criteris de judici de valor (Sobre B) i ha
superat el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de judici de valor d’acord amb la Clàusula
25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del PCAP.

16/03/2021 2n Tinent d'alcalde

Tercer.- Publicar la present acta en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tordera.”
7.- El 25 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir en acte públic per a l’assignació de
les puntuacions del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depèn d’un judici de valor,
obertura del Sobre C, que conté els criteris quantificables de forma automàtica, classificació de les
ofertes i proposta d’adjudicació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
El resultat de les puntuacions dels criteris automàtics continguts dins el Sobre C és la següent:
Persona licitadora
SERGI MASÓ MARTINEZ

Josep Llorens Muñoz

Signatura 2 de 2

Criteris de valoració automàtics (màxim 50 punts)
2. Millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte
(màxim 30 punts)
3. Oferta econòmica (màxim 10 punts)
4. Millora de reducció del temps de resposta (màxim 5 punts)
5. Millora relacionada amb la perspectiva de gènere (màxim 5 punts)
Total puntuació criteris automàtics Sobre C

30 punts
10 punts
5 punts
0 punts
45 punts

La puntuació total obtinguda és el resultant de la suma de tots els criteris de valoració, el Sobre B més el
Sobre C, i és la següent:

15/03/2021 Secretària

Nom empresa licitadora
SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Sobre B
Judici de valor
(màxim 50 punts)
40 punts

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

Puntuació
total
(màxim 100 punts)
85 punts

La llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmicament més avantatjoses sobre
la base de la millor relació qualitat-preu següent:
Ordre
de
Nom empresa licitadora
classificació
1a
SERGI MASÓ MARTÍNEZ
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Sobre C
Criteris automàtics
(màxim 50 punts)
45 punts

Oferta econòmica
(sense impostos)
37.121,18 €

Puntuació total
85 punts
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La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, acorda:
“Primer.- Aprovar la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmicament més
avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en el procediment de licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, següent:
Ordre
de
Nom empresa licitadora
classificació

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué
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1a

Puntuació total

37.121,18 €

85 punts

SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Segon.- Determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa sobre la base de la millor relació
qualitat-preu és la presentada per la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, atès que ha quedat en
la primera posició de la classificació, i remetre a l’Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, amb les condicions següents:
Import net adjudicat (referit a 2 anys i 4 mesos de durada):
Impost sobre el valor afegit (IVA) al 21%:
Preu total del contracte:
Millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte:
Millora de reducció del temps màxim de resposta:
Importa garantia definitiva 5% sobre 37.121,18 €:
Durada del contracte:

37.121,18 €
7.795,45 €
44.916,63 €
Llicenciat en Enginyeria Industrial
1 hora
1.856,06 €
2 anys i 4 mesos com a màxim, i
finalitzarà el 30 de juny de 2023

Tercer.- Requerir a la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, el qual s’efectuarà mitjançant notificació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per
mitjans telemàtics, la documentació a què es refereix la Clàusula 29 (Classificació de les ofertes i
requeriment de documentació previ a l’adjudicació) del Plec de clàusules administratives particulars,
entre els quals, haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva, que té capacitat d’obrar i
habilitació professional per exercir la professió, que té la solvència econòmica i financera i solvència
tècnica o professional, que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.
Quart.- Advertir a la persona licitadora que en el cas que no es complimenti adequadament el
requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni,
s’entendrà que la persona licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor
de la persona licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per
constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Aquest fet comporta
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
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Oferta econòmica
(sense impostos)
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penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista
en l’article 71.2.a de la LCSP.
(...)”

16/03/2021 2n Tinent d'alcalde

8.- El 26 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Tordera va dipositar l’escrit de requeriment de
documentació prèvia a la proposta d’adjudicació del contracte del serveis consistent en l'assistència
tècnica en matèria de medi rural, a la bústia de la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar del següent a aquell en què rebés el requeriment, el qual es va efectuar mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública per mitjans telemàtics, sent el resultat de la notificació el següent:
Registre sortida i data

Destinatari

Evidències de la Notificació

2021/2063 – 26/02/2021

Sergi Masó Martínez

Acceptada el dia 28/02/2021

9.- L’1 de març de 2021, la persona interessada, Sergi Masó Martínez, presenta a través de l’eina de
Sobre Digital (ENTR-2021/3244) la documentació acreditativa dels requisits previs requerida per tal que
l’òrgan competent procedeixi amb l’adjudicació del contracte.

Signatura 2 de 2

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué

15/03/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

Fonaments de Dret:
1.- La legislació aplicable està constituïda, bàsicament, per les següents normes:
a) 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 (d’ara endavant, LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara
endavant, DL 3/2016)
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del
ens locals (d’ara endavant, ROAS).
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret
96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i
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Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l'Administració de la Generalitat.
g) Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de l’Ajuntament de Tordera
(BOPB núm. 149 de 23/06/2009 i BOPB núm. 15 de 17/01/2009) en allò que no contradigui
l’anterior normativa citada.
h) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
2.- El departament de Contractació ha comprovat la documentació presentada per la persona
interessada Sergi Masó Martínez, per la qual cosa l’operador econòmic ha acreditat el següent:

Josep Llorens Muñoz
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Que té la capacitat d’obrar, que està donat d’alta al cens d’activitats econòmiques al règim
general de professionals de prestacions de serveis i que compleix amb les seves obligacions.
Que disposa de la titulació universitària exigida i que està habilitat per exercir la professió.
Que la persona interessada signant de la proposició actua en nom propi té poder bastant per
formular l’oferta.
Que la persona interessada té la solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Que disposa efectivament dels mitjans a què s’ha compromès per a l’execució del contracte.
Que ha sol·licitat que la garantia definitiva per un import de 1.856,06 euros es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu sobre les primeres factures, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula 30 (Garanties) del PCAP.

3.- L’article 150.3 de la LCSP, que regula la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte en el
procediment obert, estableix que:
“L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació. En els procediments negociats, de diàleg competitiu i d’associació per a la innovació,
l’adjudicació ha de concretar i fixar els termes definitius del contracte.
Una licitació no es pot declarar deserta quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figurin en el plec.”

Marta Portella Nogué
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15/03/2021 Secretària

4.- La disposició addicional segona de la LCSP, que regula les competències en matèria de contractació
en les entitats locals, estableix que:
“1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de
concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el
seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats
en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a
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l’alcalde o president de l’entitat local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple
aprovar els plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121 d’aquesta Llei.”

L’adopció d’aquests acords és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.2019/828 de data 20 de juny de 2019.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué
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ACORDS
Primer.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, següent:
Número
ordre
1

Nom empresa licitadora
SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Motiu

Admesa

Documentació correcta

Segon.- Aprovar la llista de la classificació, per ordre decreixent, de les ofertes econòmicament més
avantatjoses sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en el procediment de licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, següent:
Ordre
de
classificació
1a

Nom empresa licitadora
SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Oferta econòmica
(sense impostos)

Puntuació total

37.121,18 €

85 punts

Tercer.- Adjudicar el contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a favor de l’operador econòmic Sergi Masó
Martínez, atès que ha presentat la millor proposta sobre la base de la millor relació qualitat-preu i ha
quedat en la primera posició de la classificació, amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars, així com a l’oferta i condicions de la seva
proposició, amb els següents termes:
Import net adjudicat (referit a 2 anys i 4 mesos de durada, amb
un total de 1.820 hores):
Impost sobre el valor afegit (IVA) al 21%:
Preu total del contracte:
Millora de mitjans personals que s’adscriuran al contracte:
Millora de reducció del temps màxim de resposta:
Import garantia definitiva 5% sobre 37.121,18 €:
Durada del contracte:
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Admesa /
Rebutjada

37.121,18 €
7.795,45 €
44.916,63 €
Llicenciat en Enginyeria Industrial
1 hora
1.856,06 €
2 anys i 4 mesos com a màxim, i
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finalitzarà el 30 de juny de 2023

Josep Llorens Muñoz
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Quart.- Requerir l’operador econòmic adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als candidats i licitadors, contacti amb el
departament de Contractació per formalitzar el corresponent contracte, amb advertiment que no podrà
iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, i que si el contracte no es formalitza
per causes imputables a l’operador econòmic adjudicatari dins del termini indicat, se li exigirà l’import
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
contra la garantia definitiva, sense perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71. En
aquest darrer supòsit, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
Cinquè.- Disposar la despesa màxima per import total de 16.041,65 euros, impostos inclosos, per
atendre la part corresponent a l’exercici 2021 (de març de 2021 a desembre de 2021) del serveis
consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2021/0502/454/2270600 en concepte de Serveis enginyeria medi rural, que figura al pressupost vigent
de l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2011 (prorrogat 2020).
Tanmateix, l’Ajuntament pren el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis futurs import
suficients i adequats per atendre la despesa inherent al contracte, d’acord amb la següent
periodificació:
Anualitat
2022
2023

Concepte de la despesa
12 mesos (de gener de 2022 a desembre de 2022)
6 mesos (de gener 2023 a juny de 2023)

Total anualitat
19.249,98 €
9.625,00 €

Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’adjudicació del contracte quedarà sotmesa a
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del
contracte en l’exercici pressupostari corresponent.

Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2

15/03/2021 Secretària

Sisè.- Ordenar al departament d’Hisenda que efectuï la corresponent retenció de crèdit de les primeres
factures fins a l’import total de 1.856,06 euros pel concepte de garantia definitiva del contracte de
serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural (5 % sobre 37.121,18 €).
Setè.- Regularitzar les anotacions comptables envers a les quals es va aprovar la despesa del contracte,
en el sentit d’adequar la imputació de la despesa aprovada al preu d’adjudicació respecte del pressupost
de licitació i al termini real d’inici i execució d’aquest contracte, anul·lant el saldo restant en les fases
anteriors de retenció i d’autorització de la despesa per l’import sobrant de la baixa obtinguda, si escau.
Vuitè.- Designar a la persona titular de la regidoria delegada de Pagesia o persona que la substitueixi o
persona en qui aquesta delegui, com la persona responsable del contracte, que exercirà, a més de les
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir
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16/03/2021 2n Tinent d'alcalde

la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions
següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica
no correspongués a altres persones;
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada;
e) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
f) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.
g) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà
un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de
l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als
resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter
tècnic.

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

Novè.- Facultar a l’Alcalde, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Corporació,
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Desè.- Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Tordera i un cop formalitzat
el contracte comunicar les dades al Registre Públic de Contractes.
Onzè.- Fer constar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
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Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.

Dotzè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns, i donar-ne compte al departament
d’Hisenda i al departament de Pagesia.

Signatura 2 de 2

Josep Llorens Muñoz
Marta Portella Nogué

Tordera, a data de signatura electrònica

15/03/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

16/03/2021 2n Tinent d'alcalde

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 2n tinent d’alcalde delegat, Josep
Llorens Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019.
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