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Data de l'acord: 12 de novembre de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/lop
Expedient: 8004330008-2019-0012755

Adjudicació de la contractació del subministrament d’obsequis per al personal de la
Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2019.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE ED28B3B24E8849BD89CBAE0B85BD3B0D i data d'emissió 13/11/2019 a les 08:14:22

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d8d4cc52-c6cd-4ad4-af0a-dfc8a0ca0909

Codi de verificació: d8d4cc52-c6cd-4ad4-af0a-dfc8a0ca0909

Acord

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 10 de setembre de 2019, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament d’
obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal
2019, amb un pressupost màxim de despesa de 63.525,00 euros (IVA inclòs) i un preu
unitari per lot de 42,00 € (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de contractació, en data 8 d’
octubre de 2019, va obrir els sobres electrònics corresponents a la documentació
administrativa i als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, dels tres licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

Fundació Privada Ilersis

2

Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà
(APRODISCA)

3

Associació Alba

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
El resum de les ofertes presentades, va ser el següent:

1. Fundació privada Ilersis

PRODUCTES LOT MÍNIM

Marca

1 ampolla de cava brut o brut CAVA ADERNATS
nature.
RESERVA BRUT

Preu de
venda al
públic
(IVA
inclòs)
8,00

Premi o
Qualificació Producció
reconeixement
de vins i
d'impacte
de qualitat
caves
social

Sí: Internacional

RESERVA

SI
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VI NEGRE
VIVERTELL
RESERVA 2014
(DO TERRA ALTA)

9,60

Sí: Internacional

CRIANÇA

SI

CRIANÇA

SI

1 ampolla de vi blanc d’
alguna de les DO de les
comarques de Tarragona.

VI BLANC
PORTELL (DO
CONCA DE
BARBERÀ)

4,95

Sí: Internacional

1 barra de torró artesà,
varietat Xixona (mínim de
300 gr.) Qualitat suprema.

TORRÓ TOU
ALEMANY (500 g)

11,75

Sí: Altres

NO

1 barra de torró artesà,
varietat Alacant (mínim de
300 gr.) Qualitat suprema.

TORRÓ DUR
ALEMANY (500 G)

11,75

Sí: Altres

NO

1 caixa de 25 neules
artesanes o producte similar
de fabricació artesana

RIFACLI

1,00

NO

NO

Millores en el contingut del lot
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1 ampolla de vi negre d’
alguna de les DO de les
comarques de Tarragona.

1 ampolla d'oli d'oliva verge
extra DO de les comarques
de Tarragona 750 ml

OLI D'OLIVA
VERGE EXTRA
MONTSACER DO
SIURANA

5,00

Sí: Internacional

SI

1 paquet d'avellanes DOP
Avellana de Reus. Envasat al
buit. Mínim 250 gr.

AVELLANA
NEGRETA UNIÓ

4,00

NO

SI

1 torró artesà d'alguna
especialitat diferent a les del
lot mínim. Qualitat suprema,
(mín. 300 gr.)

TORRÓ CREMA
CREMADA
ALEMANY

6,89

Sí: Altres

NO

Increment de gramatge del
torró de Xixona (increment
mínim de 200 gr.)

SI

Increment de gramatge del
torró d'Alacant (increment
mínim 200 gr.)

SI

2. Associació Alba

PRODUCTES LOT MÍNIM

Marca

Preu de
venda al
públic (IVA
inclòs)

Premi o
Qualificació Producció
reconeixement
de vins i
d'impacte
de qualitat
caves
social

ESCUMOS
1 ampolla de cava brut o
RESERVA
brut nature.
SUPERIOR BRUT
NATURE

16,95

Sí: Internacional

GRAN
RESERVA

SI

1 ampolla de vi negre d’
alguna de les DO de les
comarques de Tarragona.

PINYERES
NEGRES - DO
MONTSANT

9,00

Sí: Internacional

Criança

NO

1 ampolla de vi blanc d’
alguna de les DO de les
comarques de Tarragona.

PINYERES
BLANC - DO
MONTSANT

7,50

Sí: Internacional

Criança

NO

1 barra de torró artesà,
varietat Xixona (mínim de
300 gr.) Qualitat suprema.

ALEMANY

11,75

NO

NO
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ALEMANY

11,75

NO

NO

1 caixa de 25 neules
artesanes o producte similar
de fabricació artesana

EL ROSAL

4,50

NO

SI

Millores en el contingut del lot
Increment de gramatge del
torró de Xixona (increment
mínim de 200 gr.)

SI

Increment de gramatge del
torró d'Alacant (increment
mínim 200 gr.)

SI

3. Associació pro persones amb disminució psíquica de la Conca de Barberà
(APRODISCA)
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1 barra de torró artesà,
varietat Alacant (mínim de
300 gr.) Qualitat suprema.

PRODUCTES LOT MÍNIM

Preu de
venda al
públic (IVA
inclòs)

Marca

Premi o
Qualificació Producció
reconeixement
de vins i
d'impacte
de qualitat
caves
social

CAVA
1 ampolla de cava brut o brut ADERNATS
nature.
BRUT
RESERVA

8,53

Sí: Internacional

RESERVA

SI

VI
NEGRE
1 ampolla de vi negre d’alguna
MERLOT DE
de les DO de les comarques de
PORTELL
Tarragona.
2017

6,22

Sí: Altres

Criança

SI

1 ampolla de vi blanc d’alguna de
PUIG
DE
les DO de les comarques de
SOLIVELLA
Tarragona.

3,75

Sí: Altres

Criança

SI

1 barra de torró artesà, varietat
Xixona (mínim de 300 gr.) LA IBENSE
Qualitat suprema.

8,50

NO

NO

1 barra de torró artesà, varietat
Alacant (mínim de 300 gr.) LA IBENSE
Qualitat suprema.

8,50

NO

NO

1 caixa de 25 neules artesanes o
producte similar de fabricació RIFACLI
artesana

1,00

NO

NO

Millores en el contingut del lot
1 ampolla d'oli d'oliva verge extra
BARONIA DE
DO de les comarques de
CABACÉS
Tarragona 750 ml

5,50

Sí: Internacional

SI

1 formatge artesà de les
SANT
comarques Tarragona. Mínim
D'ALBIÓ
500 gr.

10,50

NO

NO

8,50

NO

NO

GIL

1
torró
artesà
d'alguna
especialitat diferent a les del lot
LA IBENSE
mínim. Qualitat suprema, (mín.
300 gr.)

3. En data 18 d’octubre de 2019, la responsable del contracte, emet el següent informe de
valoració de les ofertes:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 12/11/2019 a les 20:10:50

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 4 de 10

Els defectes detectats van ser els següents:
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“.../
Una vegada examinada la documentació presentada, es va constatar que en l'oferta
d'APRODISCA no s'acreditava adequadament el preu de venda al públic d'alguns
productes inclosos tant en el lot mínim com en les millores. D’acord amb l’annex XII del plec
de clàusules administratives particulars, per a l’acreditació del criteri 2 (Valoració
econòmica global del lot), calia que per a cada producte el licitador aportés document de l’
empresa productora on consti el preu general de venda al públic, o bé el preu de venda al
públic de tres establiments.

Pel que fa al cava i al vi negre, només aporten el preu d’un establiment que no és del
productor i, per tant, manquen dues referències més.
En relació a les neules, el formatge i el vi blanc, presenten una declaració dient que no hi
ha presència a Internet i que els productors tenen preus de distribuïdor i no de venda al
públic, però no aporten cap document del preu dels productors.
Per aquest motiu, es va enviar requeriment a la citada entitat per a l'esmena de la
documentació defectuosa.
Aprodisca, amb data 14 d'octubre, va aportar l’acreditació dels preus dels productes
requerits amb informació proporcionada pels productors.
A continuació s’avaluen les ofertes segons els criteris establerts en l'annex XII del plec de
clàusules administratives particulars.
CRITERI 1: Millores en el contingut del lot, fins a 5,5 punts. En aquest criteri es valora
la inclusió d'un o més productes addicionals d'entre els següents:

1 ampolla d'oli d'oliva verge extra DO de les comarques de Tarragona 750 ml.. 1 punt
1 formatge artesà de les comarques Tarragona. Mínim 500 gr.. 1 punt
1 paquet d'avellanes DOP Avellana de Reus. Envasat al buit. Mín.250 gr 0,50 punts
1 torró artesà d'alguna especialitat diferent a les del lot mínim. Qualitat suprema,
(mín. 300 gr) 1 punt
Increment de gramatge del torró de Xixona (increment mínim de 200 gr). 1 punt
Increment de gramatge del torró d'Alacant (increment mínim 200 gr). 1 punt

La Fundació Ilersis ofereix l'oli, les avellanes, el torró addicional i incrementa el gramatge
dels dos torrons del lot mínim, obtenint 4,5 punts.
L'Associació Alba ofereix increment de gramatge dels dos torrons del lot mínim, obtenint 2
punts.
Aprodisca ofereix l'oli, el formatge i el torró addicional, obtenint 3 punts.

CRITERI 2: Valoració econòmica global del lot, amb un màxim de 10 punts. Per a la
valoració d’aquest criteri s’ha obtingut el preu total de venda al públic de cada lot, i s’ha
aplicat la fórmula següent:
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On:
PVPv = Preu de venda al públic del lot de l'oferta que es valora
PVPmax= Preu de venda al públic del lot de l'oferta més alta
El cava ofertat per APRODISCA amb un pvp de 8,53 € és el mateix que inclou l’oferta d’
ILERSIS, que acredita un pvp de 8 €, preu que coincideix amb l’acreditat en tràmit d’
esmena per APRODISCA mitjançant certificat del productor. Per tant, és aquest darrer preu
el que s’ha tingut en compte a l’hora de calcular el preu del lot.

El resum de la puntuació obtinguda en aquest criteri és el següent:
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Puntuació= 10 x PVPv / PVPmax

PVP LOT
PUNTUACIÓ CRITERI 2

1. ILERSIS

2. ALBA

3. APRODISCA

62,94 €

61,45 €

60,42 €

10,00

9,76

9,60

Subcriteri 3.1 Premis i reconeixements de qualitat, fins a 10 punts. Es valoren els
premis o reconeixements públics de qualitat suficientment acreditats tenint el compte l’abast
territorial dels mateixos:
Premi d’àmbit internacional: ............................................................ 1 punt
Premi d’àmbit estatal: .............................................................. 0,75 punts
Altres premis o reconeixements de qualitat: ............................ 0,25 punts
L’Associació Alba no presenta cap reconeixement per als torrons però Fundació Ilersis
oferta els mateixos torrons i sí que acredita reconeixement de qualitat. Per a la valoració del
torrons s’ha atorgat la mateixa puntuació a les dues entitats.

PUNTUACIÓ
SUBCRITERI 3.1

1. ILERSIS

2. ALBA

3. APRODISCA

4,75

3,5

2,5

Subcriteri 3.2. Qualificació de vins i caves, fins a 4,5 punts. Es valora la qualificació
dels vins i del cava segons el seu envelliment en barrica (criança, reserva o gran reserva):
-1,5 punts per cada vi o cava amb la qualificació "Gran reserva"
-1 punt per cada vi o cava amb la qualificació "Reserva"
-0,5 punts per cada vi amb la qualificació "Criança"
A l'oferta d'Ilersis consta el vi negre com a criança però en la fitxa del producte es qualifica
com a reserva. S'entén que és un error de transcripció i es té en compte la qualificació
acreditada.

PUNTUACIÓ SUBCRITERI 3.2

1. ILERSIS

2. ALBA

3. APRODISCA

2,5

2,5

2
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1. ILERSIS

2. ALBA

3. APRODISCA

2,5

1

2

PUNTUACIÓ CRITERI 4

El resultat final de la valoració de les pliques acceptades a la present licitació, és el següent:
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CRITERI 4. Producció d'impacte social, fins a 5 punts. Es valora que la fabricació dels
productes que componen el lot provinguin de cooperatives, organitzacions sense afany de
lucre, empreses d’interès social i fundacions amb fins socials. Per a cada producte fabricat
per empreses cooperatives, organitzacions sense afany de lucre, empreses d’interès social
o fundacions amb fins socials, s’ha atorgat 0,5 punts. El resultat és el següent:

Criteri 1

Criteri 2

Subcriteri
3.1

Subcriteri
3.2

Criteri 4

PUNTUACIÓ
TOTAL

1. Fundació ILERSIS

4,5

10

4,75

2,5

2,5

24,25

2. Associació ALBA

2

9,76

3,5

2,5

1

18,76

3. APRODISCA

3

9,6

2,5

2

2

19,1

En aplicació del procediment previst a l'article 159.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, es realitza el càlcul per determinar si l'oferta que ha obtingut
millor puntuació es pot considerar anormal o desproporcionada d'acord amb el criteri
establert a l'Annex XII del plec de clàusules administratives, que és el següent:
"Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà anormalment baixa l’oferta
que obtingui una puntuació dels criteris d’adjudicació que sigui superior a la suma de la
mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes
puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’
aquests valors absoluts."
El resultat del càlcul es detalla a continuació:
Mitjana aritmètica de les puntuacions

20,87

ILERSIS

ALBA

APRODISCA

Puntuació ofertes

24,25

18,76

19,1

Desviació oferta

3,38

2,11

1,77

Desviació mitjana

2,42

Suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

23,29

La puntuació obtinguda per Fundació Privada Ilersis en els criteris d'adjudicació és de 24,25
punts, i per tant, l'oferta presentada podria considerar-se desproporcionada.
../”
4. D’acord amb l’infome anterior i en aplicació de l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, es va requerir a la citada entitat, perquè en el
termini de 5 dies hàbils, justifiqués les condicions de l'oferta susceptibles de determinar el
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5. En data 22 d’octubre de 2019, la responsable del contracte, emet informe relatiu a la
justificació de baixa anormal presentada per la Fundació Ilersis:
“...
L'entitat, en data 21 d'octubre, presenta escrit de justificació de l'oferta.
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baix nivell de costos de la mateixa i, en particular, en el referent a les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per al subministrament dels productes i al
respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i
de subcontractació. El dia 21 d’octubre, dins del termini establert, la Fundació privada Ilersis
va presentar la justificació de l’oferta.

En relació a les condicions excepcionalment favorables pel subministrament dels
productes, la justificació presentada es fonamenta en primer lloc en el caràcter d'entitat
sense ànim de lucre, amb una llarga experiència en contractes similars amb organismes
públics, empreses privades i grans corporacions de nivell nacional, fet que implica que els
marges que aplica per a grans quantitats de productes siguin ajustats però a la vegada
viables. Declara en segon lloc, que els proveïdors dels productes ofertats són empreses
amb qui mantenen relacions comercials habituals, que els subministren anualment gran
quantitat de productes, i per tant, amb uns preus de costos molt competitius i condicions
molt favorables.
Atenent a la valoració econòmica global del lot presentat s'aprecia que hi ha una diferència
entre el preu d'Ilersis amb les altres dues entitats d'1,39 € i 2,52€ (entre un 2,42 i un 4%).
Es considera assumible que aquesta diferència es pugui atribuir a unes millors condicions
comercials per comprar grans quantitats, tal i com justifica l'entitat.
Pel que fa al respecte de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral i de
subcontractació, manifesta el següent:
"A ILERSIS, sempre compromesos amb el medi ambient, utilitzem fustes certificades
que acrediten el nostre compromís amb la cadena de custòdia i aprofitament de la fusta,
de manera controlada i legal. A més, el nostre compromís ambiental ens ha portat a
certificar-nos segons la normativa més exigent d'emissions de gasos d'efecte hivernacle,
mesura que permet controlar i reduir la petjada de carboni.
Acreditada per un Sistema Integral de Gestió que es regeix pels estàndards de qualitat
de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i pels estàndards de medi ambient de la norma
UNE-EN ISO 14001:2015. Les nostres certificacions, validades per l'empresa
certificadora TÜV Reinhland.( doc. 1 i 2)
Treballem amb fusta amb diversos nivells de certificació. D'una banda, estem inscrits al
Registre oficial d'operadors d'embalatges de fusta que compleixen amb la NIMF-15 (doc
3) amb el número d'inscripció ES-25-0005 que assegura que tota la fusta que treballem
ha estat sotmesa al tractament de calor que elimina qualsevol resta d'organismes. D'altra
banda, disposem de les certificacions FSC i PEFC (doc 4) que validen el nostre
compromís en la cadena de custòdia i l'aprofitament de fusta de manera controlada i
legal.
Disposant en el nostre Pla d'accions els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(OBS), com es la gestió del residu procedent de la fabricació dels diferents productes de
fusta, valoritzant-lo en forma d'estella que es compacta com una briqueta i serveix de
combustible o llit per animals de granja
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El nostre compromís ambiental ens ha conduit a certificar-nos segons la norma ISO
14064-1:2012 (doc 5) d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH), metodologia que
permet que la petjada de carboni pugui ser verificada per una tercera part independent
segons la norma ISO 14064-3, constituint un instrument bàsic per determinar l'impacte
global de l'activitat sobre el canvi climàtic.
Respecte de les obligacions socials i laborals. ILERSIS com Entitat Social sense ànim
de lucre ( doc 6) treballa per la plena integració de les persones amb discapacitat
intel·lectual i diagnòstic de malaltia mental i risc d'exclusió social, amb diversos serveis:
Serveis de Teràpia Ocupacional, Serveis d'habitatge, Servei d'orientació a la inserció
laboral, i el Centre especial de Treball, des d'on es realitza tota l'activitat d'elaboració de
Lots de Nadal, entre d'altres activitats productives.
ILERSIS porta quaranta anys treballant perquè totes les persones, amb independència
de les seves capacitats, puguin desenvolupar els seu potencial humà i el seu projecte de
vida dins d'una societat inclusiva, apostant per la innovació i pel foment de l'ocupació. El
compromís social, la integritat, la responsabilitat i la qualitat són els nostres valors
fonamentals.
Com a Centre Especial de Treball, inscrit amb el número de Registre T00033( doc 7},
compleix amb l'establert al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, i altra documentació anàloga del Departament d'Afers sociaIs,
Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, està al corrent de les seves obligacions
tant tributàries com de Seguretat Social (doc 8 i 9) i aplicant-se el Conveni de Tallers per
a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (núm. 79000805011995)
Estan adscrits al Sistema de Gestió Ética i Socialment Responsable d'acord amb la
Norma SGE 21:2008, ILERSIS disposa d'un Pla de d'lgualtat (doc 10) i un Pla de
Formació ( doc 11).
I finalment respecte a la subcontractació, ILERSIS, desenvolupa les seves activitats amb
personal propi, sense perjudici, que es subcontracten serveis específics com el transport
i similars."
La justificació i la documentació aportada, es considera suficient per a l'acreditació del
respecte de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral i de
subcontractació.
Per aquests motius, s'accepta la justificació aportada i es proposa adjudicar el contracte
de subministrament d'obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb motiu
de les festes de Nadal 2019, a l'entitat Fundació Privada Ilersis per haver obtingut la
millor puntuació."

6. En data 22 d’octubre de 2019, la Mesa va assumir els dos informes tècnics anteriors i va
acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- L’adjudicació de la contractació del subministrament d’obsequis per al personal de la
Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal, 2019 a l’empresa Fundació
Privada Ilersis (plica 1), per un import màxim de 63.525,00 € (IVA inclòs), per haver obtingut
la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’
article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic en endavant (LCSP).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.2 LCSP:
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Empresa – Núm. Plica

Puntuació

1

Fundació Privada Ilersis

24.25

2

Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà
19.1
(APRODISCA)

3

Associació Alba

18.76

7. En data 30 d’octubre de 2019, l’empresa Fundació Privada Ilersis ha aportat la
documentació requerida relativa al compliment dels requisits previs, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
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Núm.
Ordre

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de
14 d’agost de 2019).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 22 d’octubre de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del subministrament d’obsequis per al personal de la
Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2019 a l’empresa Fundació
Privada Ilersis (G25025321) per un import màxim de seixanta-tres mil cinc-cents vint-icinc euros (63.525,00 €) IVA inclòs i pel preu unitari de QUARANTA-DOS EUROS (42,00
€) IVA exclòs, preu unitari al que se li aplicarà l’IVA que correspongui als productes inclosos
en els lots.
Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019-4040-922-22699 amb número d’operació 2019041752.
Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 153.4 de la LCSP:
Núm.
Ordre

Empresa

Puntuació
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Fundació Privada Ilersis

24.25

2

Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà

19.1

3

Associació Alba

18.76

Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant de la Diputació.
Sisè. Notificar-ho a l’adjudicatari i formalitzar el contracte en els termes previstos en l’article
153 de la LCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria, a la unitat de Relacions Institucionals i Protocol.
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1

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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