COMITÈ DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT: 13727658

ÀREA / SERVEI: Aprovisionaments, Logística i Contractació
TIPUS: SUBMINISTRAMENTS

DATA: 11/01/2021 SETMANA:

02/2022

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

•

Composició:
Gerardo Lertxundi Albéniz

Albert Fonseca Mallol

Jaume Garcia Soler

Carlos Jiménez Pérez

Dolores Bravo González

Santiago Torres Sierra

Òscar Playà Velasco

Jacobo Kalitovics Nobrega

Joaquim Balsera Garcia

Cristina Güell Espejo

Nuria Miranda Badia
Secretari:

Simon Martín Garcia

Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.
Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 11 de gener de 2022, dona conformitat i adopta els
següents acords:
Aprovar les adjudicacions que es relacionen a continuació d’acord al que es recull als Plecs del
Sistema dinàmic d’adquisició:

Delegar en el Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació la preparació de les comandes
d’acord a l’adjudicació dels contractes basats quedant aquests formalitzats en aquest acte.
Notificar la present resolució a tots els participants a través de la publicació de la present Acta al
Perfil del Contractant juntament amb l’informe d’adjudicació de cadascun del contractes específics.

Andrés Blanco Diaz
Secretari Comitè de Contractació
Contra el present Acord es podrà interposar, de conformitat amb allò establert als articles 44 i següents de 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 (“LCSP”), Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de

Contractes del Sector Públic en el termini de quinze (15) dies a comptar a partir del dia següent de la publicació a la plataforma de contractació
de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la licitació.
Alternativament, contra el present Acord es podrà interposar directament Recurs Contenciós-Administratiu davant dels Jutjats ContenciososAdministratius de Barcelona en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb
allò previst als articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. En cas d’interposició
de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se Recurs Contenciós-Administratiu en tant que no recaigui resolució
expressa o s’entengui desestimat el Recurs especial en matèria de contractació per silenci administratiu negatiu

