DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT EN ALTA I DEPURACIÓ
PARCIAL DE LES AIGÜES MUNICIPALS DE VALLIRANA
Expedient: 1408/0005/2020 – 2020/276/1403
D'una part, la Sra. EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES, alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana, les
circumstàncies personals del qual s’ometen per raó del càrrec, com a òrgan originari de contractació,
competència que té delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 547/2019, de 20 de
juny, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de juliol de 2019 (“adjudicador”).
D'una altra part, el Sr. EMILI GIRALT VIA, amb DNI núm. 77.306.559V en nom i representació de
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., amb NIF A-08000234 de la qual actua en
qualitat d’apoderat, amb domicili a l'efecte de notificacions a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 48, i
correu electrònic a efectes de notificacions notificacionsvallesbaixll@agbar.cat (“adjudicatari”).
La finalitat d’aquest document és formalitzar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per
a la gestió del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana. La
forma d'adjudicació de contracte ha estat mitjançant el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat ha pogut presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte s’ha realitzat utilitzant diversos criteris d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021, i esmenat
per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021, segons es desprèn dels següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. La Junta de Govern Local celebrada el 6 d’agost de 2020 va aprovar l’expedient i els plecs de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la gestió
del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu.
La licitació està conformada per 2 lots, i d’acord amb l'assenyalat en l'article 99.7 LCSP, cada Iot
constituirà un contracte, ja que el Plec Administratiu no admet la integració dels lots per part dels
licitadors.:
-

Lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”
Lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts.

El termini inicial d’ambdós contractes és de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva formalització.
El pressupost Base de la Licitació en el temps de durada del contracte és:
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-

Lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”
quantia de 82.000,00 € exclòs l’IVA i de 99.220,00 € inclòs l’IVA.

-

Lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts quantia de
193.769,32 € exclòs l’IVA i de 234.460,88 € inclòs l’IVA.

SEGON. Publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant i transcorregut el termini de 35 dies, es van
presentar les següents proposicions:
La mesa de contractació de data 24 de setembre de 2020 va declarar admeses les proposicions següents:
LOT 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”
Denominació social

DNI/NIF

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA,S.A.U

A08146367

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A.

A60401585

En l’obertura de la documentació administrativa la Mesa de contractació va detectar la següent incidència:
-

La documentació administrativa presentada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U., no conté una signatura vàlida, per tant, en virtut del que
estableix l’art.141.2 de la LCSP se li va atorgar un termini de tres dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació per tal que realitzés l’esmena, aportant el document amb
signatura vàlida.
El licitador va presentar en temps i forma l’esmena requerida.

LOT 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts.
Denominació social

DNI/NIF

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

A08146367

DE AGUA,S.A.U
COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A.

A60401585

Posteriorment, es va procedir a l’obertura de la proposició econòmica i criteris la quantificació dels quals
era automàtica (Sobre B) dels lots 1 i 2.
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Es va traslladar la documentació als tècnics competents per tal que poguessin fer un informe de valoració
de les puntuacions.
TERCER. Es va reunir novament la Mesa de Contractació el dia 01 d’octubre del 2020 i a la vista de
l’informe tècnic va comprovar que en referència al Lot 1 - Gestió del servei de sanejament en alta de la
xarxa “Col·lectors de Sant Feliu”:
L’oferta presentada per COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A., incorria en el supòsit
d’oferta anormalment baixa i per tant es va concedir al licitador afectat un termini de cinc dies hàbils,
perquè justifiqués tècnicament i econòmicament, els diferents components de les seves proposicions
tècnica i econòmica, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
La Mesa de Contractació va comprovar que en referència al Lot 2 - Gestió del servei de sanejament de
l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts:
L’oferta presentada per COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A., incorria en el supòsit
d’oferta anormalment baixa i per tant es va concedir al licitador afectat un termini de cinc dies hàbils,
perquè justifiqués tècnicament i econòmicament, els diferents components de les seves proposicions
tècnica i econòmica, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
El licitador va presentar la justificació en temps i forma.
QUART. La Mesa de contractació es va reunir novament el 26 de novembre de 2020, i a la vista de
l’informe tècnic, l’empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A. amb NIF.
A60401585, va quedar exclosa tant del lot 1 com del lot 2 per considerar-se que no havia quedat
justificada l’oferta anormalment baixa presentada.
Per tant, en virtut de l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic es va
proposar a l’òrgan de contractació la següent classificació per ordre decreixent de les ofertes presentades:
LOT 1 Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”:
B1
Proposta
econòmica

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,S.A.U
COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A.

(€)
80.000,00 €
61.787,00 €

B2
Millora del Pla
d’explotació anual

B3
B1
Millora de disposar de
Proposta
l’inventari i gestió del econòmica
manteniment mitjançant un
aplicatiu
SIG en plataforma web

Detall full 2

Detall full 2

Detall full 2

Detall full 2

(punts)
20,00
EXCLOSA

B2
Millora del Pla
d’explotació anual

(punts)
65,00
0,00

B3
TOTAL
Millora disposar inventari i CRITERIS
gestió del manteniment AUTOMÀTICS
mitjançant aplicatiu
SENSE
SIG en plataforma web EMPRESES
EXCLOSES
(punts)
15,00
0,00

100,00
0,00

SITUACIO DE
TEMERITAT

ORDRE
PUNTUACIO

VALIDA
BAIXA ANORMAL

1
EXCLOSA
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LOT 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts:
B1
Proposta
econòmica

1 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,S.A.U
2 COMPANYIA

GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA S.A.

183.670,36 €
150.558,76 €

B2
Millora del Pla
d’explotació anual

B3
Pla analític

B4
Permanència de les
aportacions de valor afegit
en finalitzar el contracte

B5
Vehicle
elèctric

Detall full 2

Detall full 2

SI/NO
SI

SI/NO
SI

EXCLOSA

EXCLOSA

EXCLOSA

EXCLOSA

B1
Proposta
econòmica

B2
Millora del Pla
d’explotació anual

B3
Pla analític

B4
Permanència de les
aportacions de valor
afegit en finalitzar el
contracte

B5
Vehicle
elèctric

TOTAL
CRITERIS
AUTOMÀTICS
SENSE
EMPRESES
EXCLOSES

SITUACIO DE
TEMERITAT

ORDRE
PUNTUACIO

14,95
EXCLOSA

41,00
0,00

15,00
0,00

15,00
0,00

5,00
0,00

90,95
0,00

VALIDA
BAIXA ANORMAL

1
EXCLOSA

Per tant, es va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del lot 1 (Gestió del servei de sanejament
en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU” i lot 2 (Gestió del servei de sanejament de l’EDAR
Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts) a la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U. amb NIF. A08146367, per haver presentat la millor oferta, previ
requeriment de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l'article
140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U va presentar en temps i forma
la documentació requerida.
CINQUÈ. A la vista de la documentació presentada pel licitador requerit, la Junta de Govern Local
celebrada el dia 21 de gener de 2021 va adjudicar el contracte de serveis per procediment obert
harmonitzat per a la gestió del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de
Vallirana, mitjançant procediment obert harmonitzat, lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la
xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, al licitador SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
S.A.U. amb NIF. A0814636, per un import de 80.000 euros, més 16.800 euros corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. A la vista de la documentació presentada pel licitador requerit, la Junta de Govern Local celebrada el
dia 21 de gener de 2021 va adjudicar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la
gestió del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana,
mitjançant procediment obert harmonitzat, lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i
l’EDAR Mas de les Fonts, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu, al licitador SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U. amb
NIF. A0814636, per un import de 183.670,36€ euros, més 38.570,78 euros corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit.
SETÈ. En la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021 es va realitzar una esmena de
l’adjudicació essent la mateixa del tenor literal següent, pel que fa a la seva part dispositiva:
“PRIMER .- Restar assabentat dels escrits presentats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U., adjudicatari del contracte del servei de sanejament en alta i
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depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, en què comunica que en data 15 de
desembre de 2020 i amb efectes d’1 de gener de 2021 es va procedir a la transmissió d’una
branca d’activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que
SOREA desenvolupa a Catalunya a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA, S.A.U. (AGBAR).
SEGON.- Una vegada revisada la documentació aportada, donar la conformitat a aquesta
subrogació ja que AGBAR reuneix les condicions de capacitat, absència de prohibició de
contractar, i la solvència exigida a l’acordar-se l’adjudicació.del contracte de referència.
TERCER.- Esmenar l’acord adoptat per la Junta de govern de data 21 de gener de 2021 i on diu:
“Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del
servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa
“COL·LECTORS DE SANT FELIU”, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, al licitador SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA S.A.U. amb NIF. A0814636, per un import de 80.000 euros, més 16.800 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
Segon.- Adjudicar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del
servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i
l’EDAR Mas de les Fonts, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu, al licitador SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
S.A.U. amb NIF. A0814636, per un import de 183.670,36€ euros, més 38.570,78 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.”
Ha de dir:
“Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del
servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa
“COL·LECTORS DE SANT FELIU”, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, al licitador SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,
S.A.U. (AGBAR) amb NIF A-08000234, per un import de 80.000 euros, més 16.800 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
Segon.- Adjudicar el contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del
servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i
l’EDAR Mas de les Fonts, utilitzant diversos criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu, al licitador SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR).
amb NIF: A-08000234, per un import de 183.670,36€ euros, més 38.570,78 euros
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit”.
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QUART.- Barrar les següents operacions comptables:





Operació comptable número 220210000193, de disposició de despesa per import de
36.666.66 euros.
Operació comptable número 220210000195, de disposició de despesa per import de
84.182.25 euros.
Operació comptable número 220219000003, d’autorització i disposició de despesa per
import de 43.333,34 euros.
Operació comptable número 220219000004, d’autorització i disposició de despesa per
import de 99.488,11 euros.

CINQUÈ.- Disposar la despesa de 80.000 euros de base imposable en favor de SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR) amb NIF A-08000234, per l’adjudicació
del contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del servei de
sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 1: Gestió del servei de sanejament en alta de la xarxa
“COL·LECTORS DE SANT FELIU”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària: Sanejament altres
despeses Conveni ACA 413/16100/22699, segons el detall següent:
Exercici 2021: 36.666,66 euros
Exercici 2022: 40.000,00 euros
Exercici 2023: 3.333,34 euros
En quant a l’import corresponent a l’IVA, es farà una anotació comptable no pressupostària per
l’actuació de l’Ajuntament de Vallirana com a subjecte passiu d’IVA en l’execució d’aquest
contracte, dins el marc de les actuacions aprovades en el Conveni de l’ACA.
SISÈ.- Disposar la despesa de 183.670,36 euros de base imposable en favor de SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR) amb NIF A-08000234, per l’adjudicació
del contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió del servei de
sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, mitjançant
procediment obert harmonitzat, lot 2: Gestió del servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i
l’EDAR Mas de les Fonts, amb càrrec a l’aplicació pressupostària: Sanejament altres despeses
Conveni ACA 413/16100/22699, segons el detall següent:
Exercici 2021: 84.182,25 euros
Exercici 2022: 91.835,18 euros
Exercici 2023: 7.652,93 euros
En quant a l’import corresponent a l’IVA, es farà una anotació comptable no pressupostària per
l’actuació de l’Ajuntament de Vallirana com a subjecte passiu d’IVA en l’execució d’aquest
contracte, dins el marc de les actuacions aprovades en el Conveni de l’ACA.
SETÈ.- Comunicar a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U.,
entitat a nom de la qual estan dipositades les garanties definitives dels lots del contracte, els
presents acords per tal que aquestes garanties, a criteri seu, siguin renovades o reemplaçades per
unes de noves que se suscriguin per SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.
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(AGBAR). En cas que això succeeixi, les garanties definitives dipositades actualment conservaran
la seva vigència fins que estiguin constituides les noves garanties.
VUITÈ.- Instar a la formalització en el termini legal corresponent dels lots del contracte del servei
de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana amb SOCIEDAD
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR). amb NIF: A-08000234.
NOVÈ.- Notificar els presents acords a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA S.A.U., i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR).”
i convenint ambdues parts, que es reconeixen competència i capacitat per contractar, en qualitat
d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte serveis, el formalitzen en aquest document administratiu,
conforme a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR) amb NIF A-08000234,
es compromet a la realització del contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió
del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, lot 1: Gestió del
servei de sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”, d’acord amb l’oferta
presentada, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques,
que accepta incondicionalment i sense reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte.
SEGONA. SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR) amb NIF A-08000234,
es compromet a la realització del contracte de serveis per procediment obert harmonitzat per a la gestió
del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües municipals de Vallirana, lot 2: Gestió del
servei de sanejament de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts, d’acord amb l’oferta presentada,
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, que accepta
incondicionalment i sense reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte.
TERCERA. L’import és de 80.000 euros de base imposable, per l’adjudicació del contracte de serveis
per procediment obert harmonitzat per a la gestió del servei de sanejament en alta i depuració parcial de
les aigües municipals de Vallirana, mitjançant procediment obert harmonitzat, lot 1: Gestió del servei de
sanejament en alta de la xarxa “COL·LECTORS DE SANT FELIU”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
Sanejament altres despeses Conveni ACA 413/16100/22699, segons el detall següent:
Exercici 2021: 36.666,66 euros
Exercici 2022: 40.000 euros
Exercici 2023: 3.333,34 euros
En quant a l’import corresponent a l’IVA, es farà una anotació comptable no pressupostària per l’actuació
de l’Ajuntament de Vallirana com a subjecte passiu d’IVA en l’execució d’aquest contracte, dins el marc de
les actuacions aprovades en el Conveni de l’ACA.
QUARTA. L’import és de 183.670,36 euros per l’adjudicació del contracte de serveis per procediment
obert harmonitzat per a la gestió del servei de sanejament en alta i depuració parcial de les aigües
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municipals de Vallirana, mitjançant procediment obert harmonitzat, lot 2: Gestió del servei de sanejament
de l’EDAR Lledoners i l’EDAR Mas de les Fonts, amb càrrec a l’aplicació pressupostària: Sanejament
altres despeses Conveni ACA 413/16100/22699, segons el detall següent:
Exercici 2021: 84.182,25 euros
Exercici 2022: 91.835,18 euros
Exercici 2023: 7.652,93 euros
En quant a l’import corresponent a l’IVA, es farà una anotació comptable no pressupostària per l’actuació
de l’Ajuntament de Vallirana com a subjecte passiu d’IVA en l’execució d’aquest contracte, dins el marc de
les actuacions aprovades en el Conveni de l’ACA.
CINQUENA. El termini inicial d’ambdós contractes és de dos anys a comptar des de l’endemà de la seva
formalització.
Els terminis inicials dels contractes es podran prorrogar per anualitats, amb un màxim de 2 anys més.
Quan en acabar els contractes no s’haguessin formalitzat els nous, que garanteixin la continuïtat dels
serveis a realitzar pels contractistes, com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments
imprevisibles per l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons
d’interès públic per no interrompre la prestació, es podran prorrogar els contractes originaris (objecte
d’aquest plec), fins que comencin l’execució dels nous contractes, per un període màxim de nou mesos
sense modificar les restants condicions dels contractes, sempre que els anuncis de licitació dels nous
contractes s’hagin publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització
dels contractes originaris.
SISENA. Per tot allò no previst en aquest document contractual, serà aplicable la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, el 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, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1.a) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SETENA. Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents
de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la
resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixen les
condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin
la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
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interessos legítims, els actes pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes
que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de
la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en l’incompliment d’allò que
disposen els articles 204 i 205 de la LCSP.
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP. El
recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de les
quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels
licitadors.
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de quinze dies hàbils, que es
comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin sigui l’acte que es
recorri.
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2 de
l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a les lletres a) i
b) de l’article 50.2 de la LCSP.
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’òrgan de contractació, en el
registre de l’òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Transcorreguts dos mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat
la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós
administratiu.
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de
prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció de mesures
provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP.
Les signatures electròniques serveixen com a acreditació del lloc i data de l’esmentada formalització.
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