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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ I OBRIR UN NOU PROCEDIMENT PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA EN EL RECURS DE CASSACIÓ
CONTRA LES SENTÈNCIES QUE DECLAREN LA NUL·LITAT DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en ús de les competències delegades per a la gestió de la contractació com a conseqüència de
la situació de crisi Sanitària del COVID-19, per l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
la sessió AJT/JGL/24/2020 de 17 de juny de 2020, publicat al BOPB el 30 de juny de 2020.
Per Resolució núm. 2149/2021 de data 9 de març de 2021 es va aprovar la contractació del
servei de defensa jurídica dels interessos municipals en els recursos de de cassació estatal i
autonòmic que aquest Ajuntament interposarà contra les Sentències núm. 4614/2020, de 11 de
novembre, i 4698/2017, dictades per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declaren nul de ple dret el Pla Director
Urbanístic Gran Via-Llobregat, aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució de 27 de març de 2017 (DOGC núm. 7357,
de 26 d’abril), mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un valor estimat de
contracte de 29.000,00 euros. (AS-2/2021).
Dins del termini atorgat per a la presentació d’ofertes s’ha presentat l’empresa PAREJA I
ASSOCIATS, ADVOCATS, SLP..
La Mesa permanent de contractació celebrada el dia 25 de març de 2021 va acordar per
unanimitat, l’exclusió de la proposició atès que la presenta l’empresa PAREJA I ASSOCIATS,
ADVOCATS, SLP quan en el plec de condicions s'estableix que el contracte és negociat sense
publicitat per raons tècniques que s'ha d'adjudicar al professional CARLOS PAREJA LOZANO
com a empresari/professional individual.
Per Provisió del tinent d’alcaldia s’ha disposat novament l’inici de l’expedient administratiu per
procedir a la contractació del servei de defensa jurídica dels interessos municipals en el recurs
de cassació contra les sentències que declaren la nul·litat del pla director urbanístic Gran ViaLlobregat
La despesa derivada del contracte ascendeix a l’import de 35.090,00,00 euros (29.000,00
euros més 6.090,00 euros del 21% d’IVA), que anirà amb càrrec als pressupostos
corresponents.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional Segona, apartat 4, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
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VISTA la delegació efectuada al Primer Tinent d’Alcalde, ponent de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports per la Junta de Govern Local mitjançant acord adoptat en sessió
de data 17 de juny de 2020, publicat al BOPB el 30 de juny de 2020, relatiu als acords en
matèria de contractació fins a la finalització de la situació de crisi Sanitària que haurà ser
declarada pel Govern de l’Estat, segons la qual els actes dictats per aquest s’entenen dictats
per la Junta de Govern Local.
El Tinent d’Alcalde de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, en exercici de
les competències delegades per la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de juny de
2020, publicat al BOPB el 30 de juny de 2020,
RESOL:
Primer.- DECLARAR deserta la licitació del contracte del servei de defensa jurídica dels
interessos municipals en els recursos de de cassació estatal i autonòmic que aquest
Ajuntament interposarà contra les Sentències núm. 4614/2020, de 11 de novembre, i
4698/2017, dictades per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que declaren nul de ple dret el Pla Director Urbanístic Gran
Via-Llobregat, ja que la Mesa permanent de contractació celebrada el dia 25 de març de 2021
va excloure l’única empresa presentada.
SEGON.- APROVAR novament la contractació del servei de defensa jurídica dels interessos
municipals en els recursos de de cassació estatal i autonòmic que aquest Ajuntament
interposarà contra les Sentències núm. 4614/2020, de 11 de novembre, i 4698/2017, dictades
per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que declaren nul de ple dret el Pla Director Urbanístic Gran Via-Llobegat, aprovat
definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant
Resolució de 27 de març de 2017 (DOGC núm. 7357, de 26 d’abril), per un valor estimat de
contracte de 29.000,00 euros.
TERCER.- DISPOSAR que les clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la referida contractació seran les aprovades per resolució núm. 2149/2021 de data 9 de
març de 2021, ja que es mantenen inalterables.
QUART.- APROVAR la despesa derivada de l’execució del contracte, per import de 35.090,00
euros (29.000,00 més 6.090,00 euros en concepte d’IVA), que anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.9202.226.04.00 del pressupost municipal de 2021, segons certificat de
retenció de crèdits núm. 210000302 de data 4 de gener de 2021, emès per la Intervenció
General.
CINQUÈ.- OBRIR un nou procediment licitatori per a l’adjudicació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, del servei de defensa jurídica dels interessos municipals en els
recursos de de cassació estatal i autonòmic que aquest Ajuntament interposarà contra les
Sentències núm. 4614/2020, de 11 de novembre, i 4698/2017, dictades per la Secció Tercera
de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
declaren nul de ple dret el Pla Director Urbanístic Gran Via-Llobregat, aprovat definitivament pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució de 27
de març de 2017 (DOGC núm. 7357, de 26 d’abril).
SISÈ.- TRASLLADAR els anteriors acords als serveis tècnics municipals.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu als licitadors presentats a la present licitació.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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