Expedient:
Ref. Addic.:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:
Interessat/da:
Representant:

2020/00012230X
2020/00012138X
D. Central de Contractació
Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions i
subtitucions. Dividit en 8 lots.
Contractacions de subministrament

Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental de l'Ajuntament de Badalona,
CERTIFICO: Que en sessió de dia 29 de setembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar el
següent:

RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la
despesa i l’ obertura del procediment obert amb tramitació
ordinària per mitjans electrònics per tal d’adjudicar el
contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per
aquest municipi per a reposicions o substitucions d’aquells
malmesos o que ja han esgotat la seva vida útil, dividit en 8
lots.

Òrgan que resol:

La Junta de Govern Local

Caràcter de la resolució:

Exhaureix la via administrativa

Expedient:

2020/00012230X

Antecedents
1.- En data 20 d’ abril de 2020 es va trametre al Departament Central de Contractació la següent
documentació tècnica, provinent del Departament de Compres d’ aquesta corporació a instàncies del
Servei de Manteniment d’ Espais Públics:
- Informe tècnic de motivació emès pel cap del Departament de Compres en data 20/04/2020 a la
vista de la sol·licitud de compra número 20191366 de data 20/11/2019 del Servei de Manteniment d’
Espais Públics, informe en què es justifica – atenent dita petició de compra - la necessitat i idoneitat
de contractar el subministrament de mobiliari urbà divers per a reposar o substituir aquells malmesos
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o que han esgotat la seva vida útil al municipi de Badalona, atesa la insuficiència de mitjans propis a
l’ Ajuntament de Badalona per a la realització del subministrament descrit.
- Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte on es fixen
les condicions en què s’ha de realitzar l’ esmentat subministrament així com també les
característiques tècniques mínimes que han de reunir els béns que en constitueixen el seu objecte,
el qual s’ha considerat adient dividir en 8 lots per a la seva execució independent, emès en la
mateixa data pel cap del Departament de Compres i el cap del Servei de Manteniment d’ Espais
Públics.
- Resolució d’ incoació de la 2a tinenta d’ alcaldia, regidora de l’ Ambit de Recursos Interns, Habitatge
i Salut, en què s’ordena incoar l’ expedient administratiu que correspongui en ares a adjudicar l’
esmentat contracte.
- Document comptable RC – signat en data 17 d’ abril de 2020 per la regidora abans referenciada que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi del contracte o contractes
sorgit/s arran la tramitació d’ aquest procediment – imputable en la seva totalitat a l’ exercici 2020 –
per import màxim de 179.544,46 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) amb càrrec a la següent partida
pressupostària per a la totalitat de lots: 20443000/1534/60100002 del pressupost municipal de l’
exercici 2020 en pròrroga de l’ exercici 2019, amb el número d’operació 12020000017849.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica perquè l’ Ajuntament no disposa dels
mitjans tècnics, materials i humans propis adequats ni suficients per a la realització d’ aquest
subministrament, s’ ha d’ atendre la sol·licitud de compra número 20191366 del Servei de
Manteniment d’ Espais Públics de data 20/11/2019 i el Departament de Compres n’és el Departament
municipal competent per instar atendre l’ esmentada sol·licitud de compra i encarregar-ne dita
contractació de conformitat amb el que disposa l’ article 24 de les vigents Bases d’ Execució del
Pressupost General de l’ Ajuntament de Badalona de l’ exercici 2019, en pròrroga.

3.- A la vista de la documentació tècnica anterior en què es justifica la necessitat així com la idoneïtat
del subministrament que s’ ordena tramitar, la lletrada sotasignada de la proposta de resolució objecte
d’ aquest document creà a la Plataforma de gestió electrònica dels expedients, un expedient
administratiu en ares a adjudicar l’ esmentat contracte mitjançant un procediment de tipus obert i
tramitació ordinària, a l’ empara de les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP) i elaborà el mateix dia el plec de clàusules administratives
particulars que proposava per regir aquest contracte (en endavant, PCAP) així com també l’ informe
jurídic que acompanyava l’ esmentat plec.
4.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del que
preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP.
5.- En data 20 d’ abril de 2020 la secretària accidental va informar favorablement l’ expedient de
referència.
6.- L’ endemà es va trametre l’ expedient al Departament d’ Intervenció Municipal, el qual ha formulat
tot un seguit d’ observacions verbals al mes de setembre de 2020 en relació a la necessitat de canviar
l’òrgan competent per resoldre l’ expedient atès l’ actual cartipàs municipal vigent, la composició de la
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Mesa de contractació atesa l’ aprovació d’ una nova Instrucció i la condició especial d’ execució
establerta per aquest contracte així com la conseqüència fixada per al cas que aquesta no es
compleixi (excessiva per la tipologia de contracte).
7.- D’ aquestes observacions se’n donà tramesa al Departament promotor del contracte (Compres) el
cap del qual en data 16 de setembre de 2020 ha redactat un nou informe tècnic de motivació i l’
endemà, juntament amb el cap del Servei de Manteniment d’ Espais públics, això és, el dia 17 de
setembre de 2020 han emès un nou plec de prescripcions tècniques particulars que proposen per
regir aquest contracte de conformitat amb les observacions formulades pel Departament d’ Intervenció
General. En consonància amb aquella nova documentació tècnica el Departament Central de
Contractació ha elaborat un nou plec de clàusules administratives particulars per a regir aquest
contracte i el corresponent informe jurídic que l’ acompanya.
8.- Constitueix l’ objecte d’ aquest contracte el subministrament de mobiliari urbà divers per a
reposicions o substitucions dels malmesos al municipi de Badalona, d’ acord amb les condicions i
requeriments tècnics mínims fixats en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’
aquest contracte, dividit en 8 lots per a la seva execució independent, essent la seva composició la
que es detalla a continuació:
- Lot 1: subministrament de bancs
- Lot 2: subministrament de papereres
- Lot 3: subministrament de fonts
- Lot 4: subministrament de pilones
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics
- Lot 7: subministrament de aparcabicis
- Lot 8: subministrament de material esportiu
9.- La durada d’ aquest contracte coincidirà amb el termini en què s’efectuï el subministrament de
manera que el contracte o contractes que en sorgeixi/n de la tramitació d’ aquest procediment
durarà/n de l’endemà de la data de la seva formalització fins a la data en què s’aixequi – per part del
responsable del contracte - l’acta de recepció per deixar constància de la satisfacció d’aquesta
Administració amb el lliurament de la totalitat del mobiliari urbà que constitueix el seu objecte per part
de qui en resulti escollit adjudicatari per cada lot, sense possibilitat de pròrroga, havent-se establert
com a lloc de lliurament el magatzem de la Brigada Municipal d’ Espais Públics (ubicat al carrer
Fogars de Tordera, número 16, 08916 Badalona) i com a termini màxim per a dur-lo a terme el termini
de 30 dies naturals a comptar de l’ endemà de la data de la formalització del/s contracte/s que en
pugui/n sorgir de la tramitació d’ aquest procediment.

10.- El valor estimat del contracte és de 148.383,35 euros i comprèn el valor base d’ aquest contracte,
IVA exclòs, de conformitat amb el que preveu l’ article 101 de la LCSP.
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L’ elecció del mètode de càlcul de l’ esmentat import no s’ ha efectuat amb intenció de sostreure el
contracte de les normes d’ adjudicació que corresponguin.
11.- El pressupost base de licitació és de 179.544,46 € (a raó de 148.383,35 euros el valor base del
contracte i 31.160,61 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent), import que es desglossa per
lots de la següent manera:
- Lot 1: subministrament de bancs, amb un pressupost base de licitació de 48.558,51 euros (IVA inclòs) a
raó de 40.131,00 euros el valor base d’ aquest lot i 8.427,51 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 2: subministrament de papereres, amb un pressupost base de licitació de 40.060,68 euros (IVA
inclòs) a raó de 33.108,00 euros el valor base d’ aquest lot i 6.952,68 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 3: subministrament de fonts, amb un pressupost base de licitació de 9.848,19 euros (IVA inclòs) a
raó de 8.139,00 euros el valor base d’ aquest lot i 1.709,19 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 4: subministrament de pilones, amb un pressupost base de licitació de 37.389,54 euros (IVA inclòs)
a raó de 30.900,45 euros el valor base d’ aquest lot i 6.489,09 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa, amb un pressupost base de licitació de 23.038,40
euros (IVA inclòs) a raó de 19.040,00 euros el valor base d’ aquest lot i 3.998,40 euros l’ IVA al tipus del
21%.
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics, amb un pressupost base de licitació
de 4.034,62 euros (IVA inclòs) a raó de 3.334,40 euros el valor base d’ aquest lot i 700,22 euros l’ IVA al
tipus del 21%.
- Lot 7: subministrament de aparcabicis, amb un pressupost base de licitació de 2.923,36 euros (IVA
inclòs) a raó de 2.416,00 euros el valor base d’ aquest lot i 507,36 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 8: subministrament de material esportiu, amb un pressupost base de licitació de 13.691,15 euros
(IVA inclòs) a raó de 11.315,00 euros el valor base d’ aquest lot i 2.376,15 euros l’ IVA al tipus del 21%.
Aquests imports s’ ha obtingut de multiplicar el nombre de béns exigits en cadascun dels lots pel seu preu
unitari base de licitació (atenent preus de mercat) a què es refereix la prescripció 4 del plec de
prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte i amb els mateixos termes el plec de
clàusules administratives particulars que es proposa per regir-lo.
No es preveuen costos indirectes.
12.- Els empresaris interessats poden concórrer a la licitació d’ un sol lot, de diversos lots o per a la
totalitat de lots en què s’ha dividit l’ objecte d’ aquest contracte igualant o minorant el pressupost base
de licitació (IVA exclòs) establert per al lot o lots per al/s qual/s concorrin, imports a què s’ha fet
abans referència. Això si, hauran de licitar per tots i cadascun dels productes que integrin el lot de què
es tracti, en cas contrari, se’ls exclourà de la licitació d’ aquell lot així com també resultaran exclosos
per al cas d’ oferir algun dels productes objecte del lot per al qual concorrin per sobre del seu preu
unitari base de licitació preestablert en els plecs que regulen aquest contracte.
No obstant l’ exposat, el sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris,
d’acord amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP. Això és, si bé per al càlcul de la millor oferta
formulada per a cada lot s’estarà al preu global ofert per l’empresari sense que aquest import pugui
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excedir del pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per al lot per al qual es concorri, el preu
definitiu del contracte el constituirà el que en resulti de multiplicar el nombre de béns que hagin estat
sol·licitats dins la durada d’aquest contracte objecte del lot de què es tracti pel preu unitari
d’adjudicació de cadascun d’aquests amb la limitació màxima del pressupost base de licitació
establert per aquell lot. És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus unitaris adjudicats, pels elements
efectivament subministrats, a tal efecte, es fixen com a preus unitaris màxims, els que es detallen a
l’apartat quart del plec de prescripcions tècniques que es proposa per regir-lo i amb els mateixos
termes en el plec de clàusules administratives particulars, però l’Ajuntament no té l’obligació
d’exhaurir el pressupost de licitació, per tant no suposa una obligació de despesa per part de
l’Ajuntament de Badalona ni en la seva totalitat ni tampoc en el número d’unitats per a cada
subministrament, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin
durant l’execució del contracte, sense sobrepassar en cap cas el pressupost base total de licitació
establert per al lot o lots de què es tracti.

13.- S’ ha establert un únic criteri de valoració de les ofertes, el de la millora del preu, establint-se com
a paràmetre de temeritat si l’ oferta supera en 15 punts percentuals a la mitjana aritmètica dels
percentatges de les baixes presentades per a cada lot per al cas que hi hagi 3 o més licitadors que
concorrin per un mateix lot. Si el nombre de licitadors és inferior a 3 no resultarà d’ aplicació el llindar
de temeritat.
14.- El finançament de la despesa que se’n derivi d’ aquest/s contracte/s- imputable en la seva
totalitat a l’ exercici 2020, la qual s’ estima en un import total de 179.544,46 € (IVA inclòs), s’haurà d’
atendre amb càrrec a una única partida pressupostària – per a la totalitat de lots- la partida és la
número 20443000-1534-60100002 del pressupost municipal de l’ exercici 2020, en pròrroga de l’
exercici 2019 (veure document comptable RC de data 17 d’ abril de 2020 signat per la 2a tinenta d’
alcaldia, regidora de l’ Ambit de Recursos Interns, Habitatge i Salut, amb el número d’ operació
12020000017849 inclòs dins l’ expedient de referència). Per al cas que el subministrament dels
articles objecte d’ aquest procediment no es pogués realitzar dins el present exercici econòmic (any
2020), caldrà sotmetre la despesa que se’n pugui derivar de la seva realització a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal corresponent a l’
exercici 2021 per atendre el seu pagament, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
15.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus preceptius informes previs en compliment del que
preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, havent estat aquests emesos
favorablement segons consta acreditat documentalment en l’ expedient.

Fonaments jurídics
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament i es subjecta a les
regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en el plec de
clàusules administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques particulars reguladors d’
aquest contracte i documentació complementària – documents que tenen naturalesa contractual - es
regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
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2. Atenent el valor estimat establert per aquest contracte, serà susceptible d’ interposició de recurs
especial en matèria de contractació a l’ empara de les previsions de l’ article 44.1 a) de la LCSP .
3. El tipus de licitació del contracte és el que s’assenyala en el Plec de clàusules administratives
particulars que es proposa per regir-lo.
4. Atenent el valor estimat establert per aquest contracte i el cartipàs municipal vigent, l’ òrgan de
contractació competent per resoldre aquest expedient és la Junta de Govern Local i l’ interlocutor per
aquest contracte és el Departament Central de Contractació, adscrit al Servei de Contractació, telèfon
93 4832651, correu electrònic central-contractacio@badalona.cat i adreça al carrer Francesc Layret,
números 86-90, 2a planta, 08911 Badalona.
5.L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i
documentació referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de la
Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=1
678535.

6. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
7.El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes
dels licitadors es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya.
8. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de la LCSP de manera
que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat i solvència indicats en la
clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte
hi podrà concórrer presentant-hi una proposició per un sol lot, per a diversos lots o per a la totalitat de
lots en què s’ha dividit el seu objecte, excloent-se qualsevol mena de negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
9. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Perfil de contractant d’
aquest Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’ article 135.1 de la LCSP.
10.L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o inadmissió dels
candidats o licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà l’adjudicació del contracte és la Mesa
de Contractació de l’ Ajuntament de Badalona.
11. A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars – datat del mes de
setembre d’ enguany - que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la
LCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com
al plec de clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica
estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació.
12. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que conté
normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars ha estat precedida dels informes del secretari general i de l’ interventor
municipal.
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13. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els
expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern Local ACORDA:
|
PRIMER.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que
conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 2020/00012230X corresponent al
contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions o substitucions dels
malmesos al municipi de Badalona, d’ acord amb les condicions i requeriments tècnics mínims fixats
en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, dividit en 8 lots per a la
seva execució independent, essent la seva composició la que es detalla a continuació:
- Lot 1: subministrament de bancs
- Lot 2: subministrament de papereres
- Lot 3: subministrament de fonts
- Lot 4: subministrament de pilones
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics
- Lot 7: subministrament de aparcabicis
- Lot 8: subministrament de material esportiu
per una durada coincident amb el termini en què s’efectuï el subministrament de manera que el
contracte o contractes que en sorgeixi/n de la tramitació d’ aquest procediment durarà/n de l’endemà
de la data de la seva formalització fins a la data en què s’aixequi – per part del responsable del
contracte - l’acta de recepció per deixar constància de la satisfacció d’aquesta Administració amb el
lliurament de la totalitat del mobiliari urbà que constitueix el seu objecte per part de qui en resulti
escollit adjudicatari per cada lot, sense possibilitat de pròrroga i amb un pressupost base de licitació
de 179.544,46 € (a raó de 148.383,35 euros el valor base del contracte i 31.160,61 euros en concepte
d’ IVA al tipus del 21% vigent), import que es desglossa per lots de la següent manera:
- Lot 1: 48.558,51 euros (IVA inclòs) a raó de 40.131,00 euros el valor base d’ aquest lot i 8.427,51 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 2: 40.060,68 euros (IVA inclòs) a raó de 33.108,00 euros el valor base d’ aquest lot i 6.952,68 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 3: 9.848,19 euros (IVA inclòs) a raó de 8.139,00 euros el valor base d’ aquest lot i 1.709,19 euros l’
IVA al tipus del 21%.
- Lot 4: 37.389,54 euros (IVA inclòs) a raó de 30.900,45 euros el valor base d’ aquest lot i 6.489,09 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 5: 23.038,40 euros (IVA inclòs) a raó de 19.040,00 euros el valor base d’ aquest lot i 3.998,40 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 6: 4.034,62 euros (IVA inclòs) a raó de 3.334,40 euros el valor base d’ aquest lot i 700,22 euros l’
IVA al tipus del 21%.
- Lot 7: 2.923,36 euros (IVA inclòs) a raó de 2.416,00 euros el valor base d’ aquest lot i 507,36 euros l’
IVA al tipus del 21%.
- Lot 8: 13.691,15 euros (IVA inclòs) a raó de 11.315,00 euros el valor base d’ aquest lot i 2.376,15 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
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SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte amb
tramitació ordinària i a través de mitjans electrònics, segons allò previst a l’ article 156 de la LCSP.
TERCER.- ATENDRE o AUTORITZAR la despesa que se’n pot derivar d’ aquest/s contracte/s imputable en la seva totalitat a l’ exercici 2020 - la qual s’ estima en un import total de 179.544,46 €
(IVA inclòs), amb càrrec a una única partida pressupostària per a la totalitat de lots: la partida número
20443000-1534-60100002 del pressupost municipal de l’ exercici 2020, en pròrroga de l’ exercici
2019 (veure document comptable RC de data 17 d’ abril de 2020 signat per la 2a tinenta d’ alcaldia,
regidora de l’ Ambit de Recursos Interns, Habitatge i Salut, amb el número d’ operació
12020000017849 inclòs dins l’ expedient de referència).

Documents comptables de l’expedient:
Aplicació
Pressupostària

Tipus document

Número
document

Descripció

Import

2020 20443000/1534/60
100002 Rem:2018

RC

12020000017849

Contracte de
subministrament
de mobiliari urbà
divers per a
reposicions i
subtitucions.
Dividit en 8 lots.

150.000,00

2020 20443000/1534/60
100002 Rem:2017

RC

12020000017849

Contracte de
subministrament
de mobiliari urbà
divers per a
reposicions i
subtitucions.
Dividit en 8 lots.

29.544,46

Per al cas que el subministrament dels articles objecte d’ aquest procediment no es pogués realitzar
dins el present exercici econòmic (any 2020), SOTMETRE la despesa que se’n pugui derivar de la
seva realització a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost
municipal corresponent a l’ exercici 2021 per atendre el seu pagament, d’acord amb el que disposa
l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Badalona.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució al cap del Departament de Compres i a l’ Intervenció
municipal, per al seu respectiu coneixement i efectes.
SISÈ.- Contra aquest acte, els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial
en matèria de contractació previst a l’article 44 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
15 dies hàbils de conformitat amb el que disposat en l’article 50 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha notificat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil a aquell en
que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el recurs
de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits establertes en la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs establerts en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tanmateix podrà
presentar-se davant d’aquest Ajuntament o davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Tanmateix, poden interposar qualsevol altre que considereu pertinent.

|
El precedent acord ha estat aprovat i ha obtingut el quòrum necessari per a la seva validesa legal. I
perquè així consti, lliuro la present amb la salvetat prevista a l'art. 206 del ROF, i a resultes de l'acta
corresponent.
Signatures:
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