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SUPÒSIT PRÀCTIC  

 

L’Ajuntament de XXX, amb una població de dret de 7.000 habitants i un pressupost corrent de 

14.000.000.-€, té intenció d’executar unes obres per a la urbanització del carrer YYY, el valor 

estimat de les obres és de 1.415.000.-€ i el termini per a la seva execució de tres mesos. 

L’Alcalde, un cop ultimat l’expedient de contractació inclou l’assumpte a l’ordre del dia del ple 

de la corporació dut terme el dia 15 de març de 2018, que aprova l’expedient per 6 vots a 

favor 5 en contra i 2 abstencions. 

Aprovat l’expedient de contractació, per la secretaria municipal es procedeix a demanar, via 

postal, tres ofertes a tres empresaris degudament qualificats per a la realització de les obres. 

Acabat el termini de 10 dies concedit a l’efecte, es presenten dues ofertes per part de dues de 

les empreses convidades a participar en la licitació i una per una tercera empresa que no havia 

estat convidada. 

La mesa de contractació, reunida el dia 18 d’abril de 2018 a efectes de la qualificació de la 

documentació i valoració de les ofertes, procedeix a acceptar, per considerar-les regulars, les 

dues ofertes presentades per les empreses convidades i a rebutjar l’oferta presentada per la 

tercera empresa, atès que no havia estat convidada. Igualment procedeix a fer proposta 

d’adjudicació a favor d’una de les empreses, per considerar que havia presentat la millor 

oferta. 

Aquesta tercera empresa reacciona davant l’exclusió i procedeix a presentar recurs especial en 

matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el qual 

l’admet i procedeix, per acord de 21 de juny de 2018, a la seva resolució estimant-lo. L’acord 

es notifica a l’ajuntament el mateix dia 21 de juny de 2018. 

L’Alcalde, sobre la base de la proposta d’adjudicació elevada per la mesa, inclou l’assumpte a 

l’ordre del dia del següent ple de la corporació, que es porta a terme el 21 de juny de 2018 i 

aprova l’adjudicació a l’empresa proposada per la mesa per 6 vots a favor, 5 en contra i 2 

abstencions. 



Un dels regidors que es va votar en contra en la votació presenta recurs de reposició contra 

l’adjudicació, per considerar que el procediment ha sofert diverses irregularitats, entre elles 

que un dels regidors que han votat a favor ostenta càrrec  d’administrador en l’empresa que 

ha resultat adjudicatària. 

Per l’alcaldia es demana al tècnic superior en dret que elabori un informe jurídic on s’analitzi 

la contesta ha de donar-se al recurs del regidor, analitzant especialment si ha hagut 

irregularitats en el procediment de contractació i en l’adopció d’acords i quines 

conseqüències pot tenir per al contracte.  També demana l’adequació a dret del recurs 

especial en matèria contractual,  la seva resolució i com ha d’actuar l’ajuntament.  

 

 


