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CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2019/20/TAI
/ cf
ALBERT SILVESTRE SEGURETAT,S.L.
C OLESA DE BONESVALLS Núm.: 3
8759 VALLIRANA
BARCELONA
jaume@asbseguretat.com
Assumpte: adjudicació obres d'instal·lació d'un sistema de videovigilància a l'interior de la Illa Esportiva.
Expedient número 2019/20/TAI.

Us comunico que l’alcalde d’aquest Ajuntament ha dictat el Decret n. 2941/2019 de
11/12/2019, que transcrit literalment, diu:
“Vist l’expedient 2019/20/TAI de contractació de obres d'instal·lació d'un sistema de
videovigilància a l'interior de la Illa Esportiva, a la zona exterior dels vestidors del camp de
futbol i la pista coberta.
Vist de l’informe de necessitat, justificació de les regles de contractació i proposta
d’adjudicació emès per l’enginyera tècnica dels Serveis Municipals Territorials.
Vist l’informe jurídic que consta en l’expedient.
Atès que l’adjudicació, pel seu valor estimat, pot ser considerat un contracte menor pel que li
són d’aplicació les regles dels art. 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Ateses les atribucions de l’alcalde en aquesta matèria, resolc:
PRIMER.- Considerar justificada la necessitat del contracte i comprovada per aquest òrgan
la justificació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra del valor estimat dels contractes menors de l’art.
118.1 de la Llei 9/2017 de 8.11 de contractes del sector públic.
SEGON.- Adjudicar la contractació de obres d'instal·lació d'un sistema de videovigilància a
l'interior de la Illa Esportiva, a la zona exterior dels vestidors del camp de futbol i la pista
coberta a l’empresa Albert Silvestre Seguretat SL amb document identificatiu: B62359070
per un import total de 14.939,39 € (12.346,60 € més 2.592,79 € d’IVA), segons oferta
presentada per la indicada empresa.
TERCER.- Aprovar la despesa, que serà contreta amb càrrec d’aplicació pressupostària 12
3420 623007 “Sistema Seguretat Illa esportiva” del Pressupost municipal vigent.
QUART.- Publicar aquesta contractació en el Perfil municipal del contractant i en el Registre
de Contractes del Sector Públic i notificar aquest Decret al contractista, a la Intervenció
municipal i als serveis municipals de Serveis Territorials.”
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent en què es va practicar la notificació,
tenint en compte que el termini conclourà el mateix dia en què es va practicar la notificació
en el mes de venciment.
No obstant això, de forma potestativa, contra aquest acte, que és definitiu en via
administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan de
l’Ajuntament de Castellbisbal que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a aquell en què es va practicar la notificació, tenint en compte que el termini
conclourà el mateix dia en que es va produir la notificació en el mes de venciment. Contra la
desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona. Quan la desestimació sigui notificada de forma expressa, el recurs contenciós
administratiu s'haurà de formular en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
a aquell en què es va practicar la notificació, tenint en compte que el termini conclourà el
mateix dia en que es va produir la notificació en el mes de venciment. Així mateix, el recurs
contenciós administratiu es podrà interposar en qualsevol moment a comptar de l'endemà
del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma
presumpta, pel transcurs d’un mes des de la seva interposició sense haver rebut notificació
de la resolució expressa.
Tot això sens perjudici de l’executivitat de la resolució notificada i de la possibilitat d’exercitar
qualsevol altre recurs que estimeu convenient.
La qual cosa us faig saber per al vostre coneixement i efectes.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Secretari/a (Maria José Fernández Ruiz)
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