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RESPOSTES DEL GOVERN A LES PREGUNTES REALITZADES PEL GRUP MUNICIPAL
D'ERC AL PLE DE 30 DE NOVEMBRE DE 2017

En quina situació es troben les licitacions de l’enllumenat públic i de la neteja de
dependències i equipaments municipals.
Enllumenat públic:
En data 31 de maig de 2017, la junta de govern va aprovar inicialment el projecte d’obres de
millora de l’enllumenat públic i adequació en eficiència energètica del sector Canaletes la
licitació es va publicar al BOPB del 25 d’octubre de 2017.
En data 16 de novembre de 2017, la societat ELECTRICITAT BOQUET, SL va presentar al
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic un recurs especial en matèria de
contractació contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques en el que presentaven vàries al·legacions.
En data 23 de novembre de 2017, l’òrgan de contractació va comunicar al Tribunal que a la
vista del recurs, havia procedit a desistir del procediment de contractació (resolució d’alcaldia
del dia 22 de novembre de 2017)
Tot i el desistiment, en data 28 de novembre BOQUET va presentar un escrit al Tribunal
Català de Contractes al·legant que “el desistiment de l’òrgan de contractació només fa
referència a l’estimació del recurs quant a la incorrecta tipificació del contracte, però no fa
cap referència als motius d’impugnació del recurs ni a la resta de punts impugnats del plec”
En data 21 de desembre de 2017 va arribar a l’Ajuntament la resolució definitiva del Tribunal
Català de Contractes, del dia 13 de desembre, on es deia que “el desistiment del
procediment de contractació acordat per l’òrgan de contractació porta irremeiablement en
aquest cas, doncs, a haver d’inadmetre el recurs interposat per BOQUET, perquè aquesta
forma de finalització del procediment de contractació comporta que el recurs s’hagi quedat
sense objecte perquè la licitació que va impugnar ha deixat d’existir”.
“En conseqüència, considerant també que no resulten drets de tercers afectats, és
procedent acordar la inadmissió del recurs, per pèrdua sobrevinguda del seu objecte, i la
finalització del procediment de recurs sense entrar a examinar-ne els motius ...”
En la mateixa resolució, el Tribunal Català de Contractació, en el punt 2. conclou “Aixecar la
suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en data 22 de
novembre de 2017”.
En aquest punt, i després de diverses reunions amb els serveis de contractació i secretaria
de l’Ajuntament, aquests serveis tècnics estan elaborant un nou informe de licitació que ha
de servir per l’elaboració del nou plec de prescripcions administratives que permetrà iniciar
de nou la licitació d’aquestes obres i instal·lacions.
La previsió és que es pugui tornar a licitar aquest mes de gener de 2018.

Neteja edificis:
En la darrera reunió del dia 18 de desembre amb la Cap del Servei de Contractació, la
Secretària Municipal, el Cap del Servei d'Espai Públic i el Cap de manteniment
d'equipaments, s'acordà amb la Secretària Municipal esmenes relatives a diferents criteris
del Plec de Condicions tècniques, que no suposessin canvis substancials en el model
adoptat pels serveis tècnics d'Espai Públic i que puguin afectar a la licitació i posterior gestió.
Aquesta proposta de canvis del plec tècnic s'ha enviat a secretaria i contractació i Secretaria
ha contestat amb més esmenes que les inicials acordades. A dia d'avui el Servei està fent la
revisió d'aquestes esmenes fetes per la Secretària municipal per tal de valorar si es poden
incorporar al plec i no afecten a la licitació i posterior gestió.
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