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JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO, secretari general de l’Ajuntament de
Sitges (Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de la Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig
de 2019 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
II. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN
OBERT
II.2.- REGIDORIA D’HISENDA, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
II.2.1.- Departament de Contractació
II.2.1.1.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 55/2019 DEL TRIBUNAL
CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC RECAIGUDA EN EL
RECURS N-2018-258 INTERPOSAT PER L’EMPRESA ELECTRICITAT
BOQUET EN LA LICITACIÓ NÚM. 4/2018 PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES I APROVAR EL DESISTIMENT DE L’ESMENTAT
EXPEDIENT.
El secretari general de la Corporació dóna lectura de la proposta d’acord del
departament de Contractació següent:
Atès que la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2018 va aprovar
l’expedient de contractació núm. 4/2018 pel manteniment de l’enllumenat públic i
instal·lacions semafòriques, així com el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT) que l’han de regir.
Atès en data 31 d’agost de 2018 per part de l’empresa Electricitat Boquet, SL, es
va presentar recurs especial de contractació davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic contra els plec que regeixen la licitació, sol.licitant
l’anul.lació d’aquests i la mesura cautelar de suspensió del procediment de
licitació.
Atès que per Resolució S-55/2018, de 3 d’octubre del Tribunal Català de
Contractes del Servei Públic (TCCSP), el procediment en qüestió va restar
suspès.
Atesa la Resolució 55/2019 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
recaiguda en el recurs N-2018-258 i conseqüentment l’existència d’infraccions no
esmenables de les normes reguladores del procediment de licitació que
justifiquen el desistiment del procediment de licitació d’acord amb l’article 152.4
de la LCSP, sense perjudici de la incoació immediata d’un nou procediment.
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Vist l’informe conjunt de la Cap de departament de Contractació i el Secretari
General que es transcriu a continuació:
INFORME que s’emet en compliment de l’establert a l’article 172 del RD
2568/1986 del ROF, en relació al següent expedient administratiu:
EXPEDIENT

de

DESPESA

MODALITAT DESPESA: CONTRACTE DE SERVEIS
TIPUS D’EXPEDIENT: DESISTIMENT DE PROCEDIMENT D’EXPEDIENT (A/)
DESCRIPCIÓ: CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC I INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES
IMPORT: 1.475.206,62 € més 21% (IVA) 309.793,39 € total 1.785.000,00€.
TERCER: ---NIF/CIF: ---REFERÈNCIA OPERACIÓ COMPTABLE:
920190001992 // 920190001993 //
920190001994 // 920190001995 //
920199000022
//
920199000027
//
920199000028 // 920199000030
Qui subscriu el present informe, en qualitat de Cap de Departament, informa el present
expedient segons segueix:
a) S’informa favorablement l’expedient de conformitat amb l’establert a la normativa
que li és d’aplicació.
Altres aspectes a informar en compliment de l’article 172 del ROF, si s’escau:

Sitges,
Signat electrònicament,
Vist i plau,
Assumpta Badia Lorenz
Cap del departament de Contractació

Joan Manel Ferrera Izquierdo
Secretari General
“

Vistes les operacions comptables següents:









apunt previ 920190001992 de data 20/03/2019 d’import 100.000,00 €
apunt previ 920190001993 de data 20/03/2019 d’import 100.000,00 €
apunt previ 920190001994 de data 20/03/2019 d’import 365.000,00 €
apunt previ 920190001995 de data 20/03/2019 d’import 30.000,00 €
apunt previ 920199000022 de data 21/03/2019 d’import 200.000,00 €
apunt previ 920199000027 de data 25/03/2019 d’import 200.000,00 €
apunt previ 920199000028 de data 25/03/2019 d’import 730.000,00 €
apunt previ 920199000030 de data 25/03/2019 d’import 60.000,00 €

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
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ACORD :
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la Resolució 55/2019 del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic recaiguda en el recurs N-2018-258 interposat
per l’empresa Electricitat Boquet contra la licitació per a la contractació del servei
de manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques (exp.
4/2018), quina part resolutiva és la següent:
1.

Estimar el recurs especial en matèria de contractació interposat pel senyor J.M.P.B. en nom i
representació de l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL contra els plecs que regeixen la
licitació del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions
semafòriques del municipi de Sitges, tramitat per l’Ajuntament de Sitges (expedient 4/2018)
d’acord amb els fonaments jurídics d’aquesta resolució.

2.

Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en data 3
d’octubre de 2018.

3.

Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició de recurs,
per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 de la LCSP

4.

L’òrgan de contractació haurà de donar compte al Tribunal de les actuacions adoptades per
donar compliment a aquesta resolució, de conformitat amb el previst en l’article 57.4 de la
LCSP

5.

Notificar aquesta Resolució a totes les parts.

SEGON.- Aprovar el desistiment de l’expedient de contractació núm. 4/2018 de
contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions
semafòriques i procedir al seu arxiu.
TERCER.
despesa:

Aprovar les següents operacions comptables d’anul.lació de la

- apunt previ 920190001992 de data 20/03/2019 d’import 100.000,00 €
- apunt previ 920190001993 de data 20/03/2019 d’import 100.000,00 €
- apunt previ 920190001994 de data 20/03/2019 d’import 365.000,00 €
- apunt previ 920190001995 de data 20/03/2019 d’import 30.000,00 €
- apunt previ 920199000022 de data 21/03/2019 d’import 200.000,00 €
- apunt previ 920199000027 de data 25/03/2019 d’import 200.000,00 €
- apunt previ 920199000028 de data 25/03/2019 d’import 730.000,00 €
- apunt previ 920199000030 de data 25/03/2019 d’import 60.000,00 €
QUART.- Incoar nou expedient de licitació del contracte del servei de
manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques i comunicar-ho
als serveis tècnics a l’efecte de la preparació de la memòria justificativa del
contracte i el plec de prescripcions tècniques.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats, fer-lo públic a la Plataforma de
Contractació Pública i comunicar-ho al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.
SISÈ.- Declarar que:
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-

L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el qual
s’ha de presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan
encarregat de la seva resolució, en el termini de quinze dies hàbils, comptats:
a) Quan s’interposi contra l’adjudicació, des de l’endemà al dia en el qual es
practiqui la seva notificació.
b) Quan s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents
contractuals, des de l’endemà al dia en el qual hagin estat rebuts o
posats a disposició dels licitadors o candidats per al seu coneixement,
conforme a l’article 158 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
c) Quan s’interposi contra actes de tràmit presos en el procediment
d’adjudicació o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment
negociat sense publicitat, des de l’endemà al dia en el qual s’hagi tingut
coneixement de la possible infracció.
d) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, des de l’endemà al dia en què
s’hagi publicat.

-

L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és l'Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant
escrit adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol
impugnar dins del termini d’interposició del recurs.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar-se’n per assabentada i
conforme.
I perquè així consti en l'expedient, lliuro el present certificat, amb reserves de
l'art. 206 del Reglament d'organització i funcionament, per ordre i amb el vist-iplau del Batlle.
Sitges, signat electrònicament
Vist i plau
El Batlle
Miquel Forns Fusté
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