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Senyors/es,
Mitjançant la present us notifico que la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, en la seva sessió de data 30 de gener de 2020, ha adoptat per unanimitat dels seus membres,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“3.‐ Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de combustible per a
calderes de biomassa amb destinació a les entitats locals (Exp. 2019.02).
“1.‐ El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
tipus de subministraments i serveis amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves
centrals de contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col∙laboració.
2.‐ En aquest marc, periòdicament, l’ACM mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de l’entitat, porta
a terme sessions formatives en matèria de contractació pública destinades als ens locals, que a la
vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i d’activitat de prospecció de
mercat. Durant els mesos de febrer i març de cada any, mitjançant l’Àrea d’Estudis i Contractació de
l’ACM, s’impulsen i es porten a terme la celebració d’unes sessions de formació en matèria de
contractació pública que són aprofitades, en aquest sentit, per avaluar les necessitats de les àrees de
contractació dels ens locals, per tal de detectar, i si s’escau, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la
licitació mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc. De les sessions realitzades el 2016 i
2017 en resultà que una de les principals demandes dels Ajuntaments pel que fa les necessitats en
matèria de contractació pública és el subministrament de calderes de biomassa, el subministrament de
biocombustible per aquestes calderes i els serveis associats. L’any 2017 s’aprovà l’inici d’expedient de
contractació relatiu a l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa amb destinació a les
entitats de Catalunya, el qual també incloïa lots relatius al subministrament de combustible de
biomassa, no obstant, la licitació d’aquests va quedar deserta atès que no es va presentar el mínim de
tres empreses en cada unitat de licitació, exigit per l’article 221.4 de la LCSP vist que es tractava d’un
Acord marc de selecció d’empreses. Per aquest motiu, i en conseqüència, l’any 2019 es decidí reprendre
la licitació d’un Acord marc de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb
destinació a les entitats de Catalunya.
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3.‐ Vist que per aquest conjunt de motius entre la programació aprovada per l’ACM per a l’exercici 2019,
es trobava la licitació d’un nou Acord de subministrament de combustible per a calderes de biomassa
amb destinació a les entitats de Catalunya amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com la
formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que portés a terme, de manera efectiva, aquesta
licitació, així doncs, s’acordà aprovar l’expedient de contractació per Resolució de Presidència de 29 de
març de 2019, formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un
Acord de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les entitats de
Catalunya i aprovar, així mateix, amb número de referència 2019.02.
4.‐ Un cop realitzades les corresponents trobades de mercat amb les empreses interessades de
conformitat amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques en les licitacions dels Acord marc i adquisicions centralitzades de
subministrament i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del qual en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, de juny de 2019, que fou publicat al perfil de contractant
de l’entitat.
5.‐ La Resolució de Presidència núm. 18/2019, va acordar aprovar l’expedient de contractació de la
licitació de l’Acord de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les
entitats de Catalunya, per adjudicar cada unitat de licitació a una empresa, segons consta a la clàusula
dotzena del PCAP, que pugui acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb l’article 221.3 de la
LCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podia presentar una proposició,
restant exclosa tota negociació del termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a
140 de la LCSP en relació amb els articles 156 a 158, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, va
acordar aprovar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, de l'Acord marc (Exp. 2019.02), així com l’autorització de la corresponent despesa per tal de
procedir a la tramitació de l’expedient sens perjudici de l’adjudicació dels contractes basats per part dels
ens locals destinataris, atès que l’expedient té el caràcter de contractació anticipada ja que es duu a
terme d’acord amb allò estipulat en l’article 117 de la LCSP, de tal manera que quedaran supeditats a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin en l’exercici
corresponent i, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació de l’Acord al DOGC, al
DOUE, al Perfil del contractant, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix als articles
135 de la LCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb
destinació a les entitats de Catalunya, i es qualifica com a contracte mixt de subministraments i serveis
dividit en tretze unitats de licitació, havent‐se d’observar en l’adjudicació de cada unitat de licitació a una
empresa, segons consta a la clàusula dotzena del PCAP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva
2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest PCAP
i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable
que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.
Així mateix, aquest Acord té la qualificació de contracte mixt subministraments, segons es preceptua a
l’article 18 de la LCSP de tal manera que en aquest sentit, i de conformitat amb els preceptes abans
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referenciats, es podrà concretar l’oferta en els posteriors contractes basats davant les entitats
destinatàries.
Els destinataris subministraments i serveis associats objecte d’aquest Acord marc són els actuals
membres de l’ACM i el CCDL i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens
dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen
aquests ens locals vinculats, així com aquelles altres entitats previstes en el reglament de la Central de
contractació de l’ACM, en els termes previstos al PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta‐vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 8.633.792,00
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
cinquantena del plec (fins a un màxim del 30%) és de 11.223.929,60 euros. El pressupost base de
licitació és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc,
de dotze mesos, i es xifra en la quantitat total estimada 5.223.444,16 euros.
La forma d’adjudicació de l’Acord marc ha estat mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat ha pogut presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 14 i ss. del PCAP, en relació
als articles 26 i 27 de la DN i 131 a 140 en relació al 145 i ss. de la LCSP.
6.‐ En data 15 d’octubre de 2019, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL, dirigida
a totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un
document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
7.‐ En data 31 d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de
procedir a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar
les empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que
seguidament es relacionen:

Registre
entrada

Data

Hora

Mitjà

E/000414‐2019

28/10/2019

10:06:57

Digital

E/000417‐2019
E/000418‐2019
E/000419‐2019
E/000420‐2019

29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019

14:03:27
14:11:48
14:34:25
17:20:07

Digital
Digital
Digital
Digital

E/000421‐2019

29/10/2019

19:38:47

Digital

Empresa
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA
J. FAMADAS, SLU
ADOMGRI, SLU
FORESTAL SOLIVA SL
IBERPELLET S.L.
APLICACIONS ENERGETIQUES DE
LA FUSTA S.L.

NIF
Q7550005H
B64456270
B43833284
B17656133
B65272486
B65374779

Un cop reunida la Mesa per a l’obertura dels Sobres A, els membres de la Mesa constataren que
l’empresa APLICACIONS ENERGETIQUES DELA FUSTA S.L. va presentar proposició fora del termini màxim
establert en l’anunci de licitació, tal i com es pot desprendre del registre d’entrada de l’e‐Licita, atès que
aquest finalitzava el dia 29 d’octubre de 2019 a les 18 hores, i l’oferta de l’esmentada empresa va ser
presentada i va tenir entrada al registre a les 19:38:47 hores. En aquest sentit, la Mesa de contractació
determinà el rebuig de la proposició presentada per l’empresa APLICACIONS ENERGETIQUES DE LA
FUSTA S.L per haver estat presentada fora de termini, d’acord amb els termes establerts a la clàusula
20a del PCAP i, per aquest motiu, acordà l’exclusió d’aquesta empresa del procés de licitació del present
Acord marc.
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Posteriorment, es procedí a l’obertura dels sobres i a analitzar la documentació presentada per la resta
d’empreses, quan es va constatar que la documentació presentada per part de totes les empreses era
correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a del PCAP d’aplicació.
8.‐ Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (sala d’actes), el dia 7 de novembre
de 2019, a les 11:20 hores, es constituí la Mesa de Contractació en sessió pública per portar a terme la
sessió pública d’obertura dels sobres B, relatius a la proposta tècnica de les empreses participants en
l’esmentada licitació, el resultat de la qual fou publicat al perfil de contractant de l’entitat, si bé en
l’esmentada sessió, les actuacions portades a terme es limitaren a l’obertura dels corresponents sobres i
a constatar l’efectiva presentació de les corresponents ofertes.
Així mateix, la Mesa va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica als senyors Gil Salvans,
responsable de l’Agència d’energia comarcal del Consell comarcal d’Osona, Ignasi Font, responsable de
l’Agència d’energia del Consell comarcal del Maresme i l’Àlex Tarroja, lletrat dels Serveis Jurídics de
l’ACM, als efectes d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de contractació comprovar el compliment
de les prescripcions tècniques i la valoració de les proposicions d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts a la clàusula 18a del PCAP.
9.‐ En data 28 de novembre de 2019 es va reunir a la seu del CCDL en sessió privada, la Mesa de
contractació per examinar les proposicions presentades per les empreses i analitzar les consideracions
efectuades per la Ponència tècnica de suport en sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2019, i
acordà la puntuació d’aquestes proposicions d’acord amb els criteris subjectes en un judici de valor
previstos a la clàusula 18a del PCAP.
D’altra banda, en la mateixa sessió la Mesa va considerar subscriure el contingut de l’informe de la
Ponència tècnica i acordà les puntuacions de cadascuna de les proposicions presentades en el Sobre B.
12.‐ El dia 12 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació en sessió pública va procedir a fer l’obertura
dels Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de cada una de les proposicions
presentades i remarcà que, posteriorment, la Mesa analitzaria i repassaria les proposicions per valorar i
atorgar la puntuació, d’acord amb els criteris objectius fixats en el PCAP, i proposaria el resultat
classificatori de la licitació a l’òrgan de contractació.
13.‐ En sessió privada, en data 20 de desembre de 2019, la Mesa de contractació es constituí per a la
valoració de les proposicions presentades en el Sobre C i acordà la puntuació de cadascuna d’elles segons
els criteris automàtics fixats en la clàusula 18a del PCAP, i juntament amb la puntuació obtinguda en el
Sobre B s’atorgà la puntuació global de les proposicions. Així mateix, s’acordà per unanimitat formular la
proposta de classificació de les ofertes per ordre decreixent, així com també la proposta d’adjudicació
per cada un dels lots, en els termes que es detallen a continuació, i elevar aquesta proposta a la
Comissió Executiva del CCDL:
Classificació de les ofertes per ordre decreixent:
LOT 1‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE BARCELONA
IBERPELLET S.L (93 punts) – Preferència: 1
LOT 2‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE GIRONA
Es declara desert al no haver‐se presentat cap proposició en aquest lot dins del termini de presentació
d’ofertes.
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LOT 3‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE LLEIDA
Es declara desert al no haver‐se presentat cap proposició en aquest lot dins del termini de presentació
d’ofertes.
LOT 4‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE TARRAGONA
IBERPELLET S.L (93 punts) – Preferència: 2
LOT 5‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA BARCELONA
ADOMGRI S.L.U (90 punts) – Preferència: 5
FORESTAL SOLIVA S.L (87,16 punts) – Preferència: 3
J. FAMADAS, SLU (87,12 punts) – Preferència: 1
LOT 6‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA PENEDÈS
ADOMGRI S.L.U (90 punts) – Preferència: 4
FORESTAL SOLIVA S.L (83,49 punts) – Preferència: 4
J. FAMADAS, SLU (73,47 punts) – Preferència: 2
LOT 7‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA DE LA CATALUNYA CENTRAL
ADOMGRI S.L.U (90 punts) – Preferència: 2
FORESTAL SOLIVA S.L (86,58 punts) – Preferència: 2
J. FAMADAS, SLU (73,47 punts) – Preferència: 3
LOT 8‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE GIRONA
FORESTAL SOLIVA S.L (99,50 punts) – Preferència: 1
J. FAMADAS, SLU (85,15 punts) – Preferència: 4
LOT 9‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE TARRAGONA
ADOMGRI S.L.U (90 punts) – Preferència: 3
FORESTAL SOLIVA S.L (80,29 punts) – Preferència: 5
LOT 10‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LLEIDA
ADOMGRI S.L.U (95 punts) – Preferència: 1
LOT 11‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LES TERRES DE L’EBRE
ADOMGRI S.L.U (90 punts) – Preferència: 6
LOT 12‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN
Es declara desert al no haver‐se presentat cap proposició en aquest lot dins del termini de presentació
d’ofertes.
LOT 13‐ ANÀLISI DE LA QUALITAT DEL BIOCUMBUSTIBLE
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CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (98,50 punts)

Proposta d’adjudicació:
LOT 1‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE BARCELONA
IBERPELLET S.L (93 punts)
LOT 4‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE TARRAGONA
IBERPELLET S.L (93 punts)
LOT 5‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA BARCELONA
FORESTAL SOLIVA S.L (87,16 punts)
LOT 6‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA PENEDÈS
FORESTAL SOLIVA S.L (83,49 punts)
LOT 7‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA DE LA CATALUNYA CENTRAL
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 8‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE GIRONA
FORESTAL SOLIVA S.L (99,50 punts)
LOT 9‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE TARRAGONA
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 10‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LLEIDA
ADOMGRI S.L.U (95 punts)
LOT 11‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LES TERRES DE L’EBRE
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 13‐ ANÀLISI DE LA QUALITAT DEL BIOCUMBUSTIBLE
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (98,50 punts)
En la mateixa sessió la Mesa de contractació va declarar deserta la licitació dels lots 2, 3 i 12 de l’Acord
marc, vist que dins del termini de presentació d’ofertes no es va presentar cap proposició en aquestes
unitats de licitació
14.‐ Vista la proposta formulada per la Mesa de contractació, que s’estima correcta i degudament
motivada, i una vegada acreditat que ha estat presentada la documentació a la que fa referència
l’apartat segon de l’article 150 de la LCSP, per part dels licitadors proposats com a adjudicataris per cada
lot, així com, la declaració de deserts dels lots 2, 3 i 12 de l’Acord marc de referència.
15.‐ Vist que la intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
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Primer.‐ Adjudicar l’Acord marc de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.02), d’acord amb el següent detall
d’empreses adjudicatàries de cada unitat de licitació, de conformitat amb la proposta d’acord de la
Mesa de Contractació pel que es qualificaven les ofertes presentades i s’acordava el seu ordre
classificatori per unitat de licitació proposant les que foren considerades ofertes econòmiques més
avantatjoses per cada un d’ells, i de conformitat amb els criteris recollits al PCAP i al PPT que regeixen
el present Acord i les ofertes presentades per les empreses participants:
LOT 1‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE BARCELONA
IBERPELLET S.L (93 punts)
LOT 4‐ SUBMINISTRAMENT DE PÈL ∙LET DE TARRAGONA
IBERPELLET S.L (93 punts)
LOT 5‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA BARCELONA
FORESTAL SOLIVA S.L (87,16 punts)
LOT 6‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA PENEDÈS
FORESTAL SOLIVA S.L (83,49 punts)
LOT 7‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA DE LA CATALUNYA CENTRAL
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 8‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE GIRONA
FORESTAL SOLIVA S.L (99,50 punts)
LOT 9‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE TARRAGONA
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 10‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LLEIDA
ADOMGRI S.L.U (95 punts)
LOT 11‐ SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA VEGUERIA DE LES TERRES DE L’EBRE
ADOMGRI S.L.U (90 punts)
LOT 13‐ ANÀLISI DE LA QUALITAT DEL BIOCUMBUSTIBLE
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (98,50 punts)
Segon.‐ Excloure de la present licitació l’oferta presentada per l’empresa APLICACIONS ENERGETIQUES
DE LA FUSTA S.L, atès que va presentar la seva oferta fora de termini, d’acord amb els termes establerts
a la clàusula 20a del PCAP i declarar deserts els lots 2, 3 i 12 per no haver‐se presentat proposicions dins
de termini en cap d’aquestes unitats de licitació.
Tercer.‐ Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent‐los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la
LCSP), no podrà efectuar‐se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Quart.‐ Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, dins del termini legalment establert, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català
pel Desenvolupament Local.
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Cinquè.‐ Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
La qual cosa us traslladem pel vostre coneixement i als efectes oportuns.
Barcelona, 4 de febrer de 2020
El Secretari,

Ramon Bernaus i Abellana
Si voleu impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, regulat a
l’article 44 de la Llei de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Català de Contractes del sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la present. La resolució
d’aquest òrgan es podrà impugnar davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I tot això sens perjudici de la
possibilitat d’interposar‐ne qualsevol altre que considereu procedent.
Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi interposat recurs, l’òrgan de
contractació procedirà a requerir als adjudicataris la formalització del corresponent contracte en un termini no
superior a 5 dies a comptar des de la recepció del requeriment de formalització, de tot el que es donarà l’oportuna
publicitat.
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