Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI DE RESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA LA CONCESSIÓ I DESESTIMACIONS, DELS RECURSOS TÈCNICS
I MATERIALS DE L’OFICINA D’HABITATGE, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA
XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2019.
Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el 11 d’abril de 2019, aprovà, per delegació de la
presidència, entre d’altres, un dictamen (ref. Registre núm. 167/19), el text íntegre del
qual és el següent:
(...)
Resoldre pel procediment de concurrència competitiva la concessió i
desestimacions, dels recursos tècnics i materials, de l’Oficina d’Habitatge de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (exp. 2019/0005385)
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019, sempre que la concessió depengui de la
valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, i de la comparació i
prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració obtinguda.
3. Vist que, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment
de concurrència competitiva:

Nom del Recurs

Tipus de recurs

Plans locals d’habitatge

Recurs tècnic

Programa d’actuació municipal d’habitatge

Recurs tècnic
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4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció de data 11 de març de 2019, que conté l’explicació
de la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells
aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i específicament:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment
dels requisits i desistida.

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 12 de març de 2019, d’acord
amb l’establert en l’article 21 del règim.
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.
7. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva
realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord.
Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit:
Nom del recurs
Plans locals d’habitatge
Programa d’actuació municipal
d’habitatge

Procediment de contractació
Procediment obert
Contracte menor

Fonaments de dret
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1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i
materials.
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB
de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat
al BOPB de 30 d’octubre de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents

ACORDS

Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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a) Actuacions sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge
Imports amb IVA inclòs

Ens

Ajuntament del
Papiol
Ajuntament
d'Arenys de Munt

NIF

Actuació

Programes d’actuació
municipal d'habitatge
Programes d’actuació
municipal d'habitatge

P0815700J
P0800700G

Núm. registre
PMT

Puntuació

Codi XGL

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

1940010888

75

19/Y/267755

9.014,50

5.408,70

3.605,80

1940005061

75

19/Y/267756

9.014,50

5.408,70

3.605,80

b) Actuacions amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Recurs: Plans locals d’habitatge
Imports amb IVA inclòs

Ajuntament de
Palau–solità i
Plegamans
Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia
Ajuntament de
Ripollet
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

Aportació
estimada
Ens local
TOTAL
(EUR)

Cost
TOTAL
estimat
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2020
(EUR)

Aportació
estimada
Diputació
2021
(EUR)

Aportació
estimada
Ens local
2019
(EUR)

Aportació
estimada
Ens local
2020
(EUR)

Aportació
estimada
Ens local
2021
(EUR)

NIF

Actuació

Núm. registre
PMT

Puntuació

Ens

Aportació
estimada
Diputació
TOTAL
(EUR)

Codi XGL

P0815500D

Plans locals
d’habitatge

1940008243

85

19/Y/267757

22.869,00

2.541,00

25.410,00

11.434,50

9.147,60

2.286,90

1.270,50

1.016,40

254,10

1940011670

85

19/Y/267758

21.780,00

2.420,00

24.200,00

10.890,00

8.712,00

2.178,00

1.210,00

968,00

242,00

1940013899

82,5

19/Y/267759

26.136,00

6.534,00

32.670,00

13.068,00

10.454,40

2.613,60

3.267,00

2.613,60

653,40

1940005620

82,5

19/Y267760

22.264,00

5.566,00

27.830,00

11.132,00

8.905,60

2.226,40

2.783,00

2.226,40

556,60

P0824000D
P0817900D
P0826300F

Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona
l’acceptació del recurs L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació,
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi
presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent
renúncia.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
Per a assistències que es fan amb recursos externs:
 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en
el termini de 2 mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de
l’adjudicatari.
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
4. Suspensió del termini d’execució de l’assistència. No es tindran en compte en el
còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes següents:
 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al
desenvolupament del treball i la seva aportació.
 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme.
 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un
informe i la data en què la GSHUA el rebi.
 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases
per part de l’ens en què la GSHUA el rebi.
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La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens
destinatari.
5. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari:
En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard
o per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si
persisteixen els endarreriments esmentats 15 dies més comptadors des de
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir
a la revocació del recurs.
Cinquè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general,
en el termini d’un mes.
3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges
que figuren en el present decret.
4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb
altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Sisè. RETENIR crèdit per un import total de cent vint-i-vuit mil cent trenta-nou euros
(128.139,00 €) que s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports
següents:
-

Seixanta-cinc mil vuit-cents setanta-dos euros amb quaranta cèntims
(65.872,40 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22781 del
pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona.
Cinquanta-un mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims
(51.255,60 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22781 del
pressupost de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona.
Onze mil onze euros (11.011,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50300/15100/22781 del pressupost de l’exercici 2021 de la Diputació de
Barcelona.
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Setè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a
l’adjudicació de la contractació per prestar-los.
Vuitè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada.
Novè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.
Desè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es
determinen a continuació:
a)

Pla Local d’Habitatge:

Es tracta d’un instrument de planificació reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en
el que es defineixen les polítiques locals d’habitatge i el seu marc de concertació en un
escenari temporal de sis anys. A partir de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en el
municipi i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització
municipal, etc.), aquest document tècnic defineix les estratègies i propostes a desenvolupar des
del govern local.
El document del PLH es concreta en les següents fases:
1ª Estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi, que inclou la coordinació i el
desenvolupament dels treballs d’anàlisi i diagnosi com a mínim sobre el següent contingut:


Emmarcament urbà i territorial, les persones, el parc d’habitatges, el planejament
urbanístic, els recursos i les iniciatives existents.

El procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurement del document Pla local
d’habitatge: L’estat de l’habitatge del municipi: Anàlisi i Diagnosi.
2ª: Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuació, que inclou la coordinació i
el desenvolupament de les finalitats, directrius i propostes d’actuació del pla a desenvolupar
en 6 anys, amb el següent contingut:
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Descripció: finalitat, contingut i objectius específics, beneficiaris, i imatge representativa
de l’actuació.
Execució: establiment del calendari, fonts de finançament, pressupost, gestió, altres
agents, actuacions vinculades, indicadors de gestió i d’impacte, descripció de les
estructures i persones responsables i formulació dels mecanismes de seguiment i
avaluació, incloent un sistema d’indicadors.

El procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurement del document Pla local
d’habitatge: Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuació.
3ª: Tramitació del PLH, que inclou dues subfases i tasques diferenciades:
 L’exposició pública del document del pla d’acció i la tramitació prèvia a l’aprovació del
document per part del ple municipal.
 El lliurament del document aprovat pel ple municipal al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i la incorporació de les modificacions,
correccions o esmenes oportunes.
b) Programa d’Actuació Municipal d’habitatge:
Es tracta d’un instrument de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu,
en el qual es defineixen les polítiques locals d’habitatge per a municipis petits.
El recurs abasta la redacció del PAMH, incloent l’acompanyament a l’ajuntament en el procés
de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos que es formalitzarà en la document
final.
El document del PMAH es concreta en les següents fases:
1.Realització de com a mínim sis (6) sessions individualitzades d’assessorament i
acompanyament amb el següent contingut:
-

Presentació del PAMH i definició del Pla de Treball
Anàlisi i diagnosi
Definició d’objectius i estratègies
Definició i priorització de les actuacions
Programació de les actuacions
Contrast del prelliurament

2.Redacció i lliurament del document “Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge”, que
incorporarà els següents continguts mínims:



Anàlisi i diagnosi
Programació d’actuacions. Inclou la definició de les polítiques d’habitatge,
específicament: objectius, estratègies i programació d’actuacions, detall i
descripció de les actuacions a realitzar

Compromisos de les parts
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Els compromisos específics de l’ens destinatari i de la GSHUA per a la realització d’aquests
recursos es concreten d’acord amb la següent formulació:
Per part de la Diputació de Barcelona, GSHUA
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la
seva gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si
s’escau.
2. Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment
dels treballs.
3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs.
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els
terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies.
5. Assessorar a l’ens local sobre les limitacions ús i tractament derivades de la
normativa de protecció de dades.
6. Realitzar (prèvia autorització per part de l'Ajuntament) les gestions per a obtenir
dades que gestiona la pròpia Corporació.
Per part de l’ens local:
1. Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el
seguiment dels treballs.
2. Aportar la informació pròpia prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir
en el decurs dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format
que es concreti en cada cas.
3. Realitzar en nom propi les gestions amb tercers organismes (empreses
subministradores, Agència de l’Habitatge, etc.) per a l’obtenció de dades que siguin
requerides per al desenvolupament dels treballs.
4. Autoritzar formalment a la GSHUA per a sol·licitar dades gestionades des de
Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms.
5. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts
del treball.
6. Realitzar tasques de comprovació i validació de dades quan sigui necessari per al
desenvolupament dels treballs.
7. Garantir la participació de l’Ajuntament - per mitjà de personal amb perfil tècnic i
responsabilitats adequats - en les reunions de seguiment, sessions de treball i
sessions formatives i de capacitació específiques de l’assistència.
8. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els
terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies.
9. Assumir la responsabilitat que es pugui derivar en relació a la utilització de les
dades amb algun grau de protecció.
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 Contingut específic de l’actuació
En el cas de contractació per procediment obert simplificat, el centre gestor
informarà l’ens destinatari que pot consultar les característiques de la licitació
en el moment de la seva publicació al perfil del contractant. Es notificarà
l’adjudicació del contracte a l’ens destinatari.
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a
l’ens destinatari de les característiques de la contractació en el moment de la
seva adjudicació.
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor
informarà l’ens destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia
a l’inici dels treballs.
Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” es comunica que la informació general
relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que
es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç
següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades.
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al tractament
de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la publicació dels Plecs
de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la Seu Electrónica de la Diputació de
Barcelona a través de l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=&idCap=11202843&ambit=5&

Onzè. Desestimar les següents sol·licituds per menor valoració i manca de recursos,
respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació:

Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.
Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

Ajuntament de Sant
Llorenç d'Hortons

P0822000F

Programes d’actuació
municipal d'habitatge

1940010417

65
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Ajuntament de Santa
Margarida de
Montbui
Ajuntament de la
Palma de Cervelló

P0825000C

Programes d’actuació
municipal d'habitatge

1940008341

60

P5831301F

Programes d’actuació
municipal d'habitatge

1940001880

55

Recurs: Plans locals d’habitatge
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.
Ens

NIF

Ajuntament de Pallejà

P0815600B

Ajuntament de Tordera

P0828400B

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
Ajuntament de Badia del
Vallès

P0823800H
P0831200A

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de Sant Celoni

P0820100F

Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament de Parets del
Vallès
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

P0825200I
P0826000B
P0823100C
P0807500D
P0815800H
P0808500C

Ajuntament de Viladecans

P0830200B

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Actuació
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d'habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge
Plans locals
d’habitatge

Núm.
Registre
PMT

Puntuació

1940014345

80

1940009969

80

1940007370

80

1940014078

75

1940012717

75

1940009097

70

1940004862

70

1940001092

70

1940013621

67,5

1940012868

67,5

1940005047

67,5

1940013360

65

1940010538

65

1940004644

65

1940013579

50

1940009577

50
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Dotzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Tretzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.
(...)
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Olga Lahuerta Gonzalvo
La cap del Servei Jurídico-Administratiu
Barcelona, 17 d’abril de 2019
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