
  

1

Notificació sobre la Resolució de Procediment Obert nºP03/16 sobre “Adquisició d’un Camió Recollidor – Compactadora Satèl·lit de 3.500 Kg amb Caixa de 5m3 per a la recollida de RSU 
 
 Reunida la Mesa de valoració constituïda per la gerència de la companyia a tal efecte amb data 

de 28 de juny de 2016, aquesta alça Acta i emet Proposta d’Adjudicació a l’Òrgan de 
Contractació de la companyia (Consell de Administració), que mitjançant vot per correu 
electrònic i basant-se en la documentació aportada, va adoptar la decisió favorable a 
l’Adjudicació a l’empresa SERVICIOS INTEGRALES VEHICULOS URBANOS, S.L. el Contracte 
regulat al Procediment Obert Nº3/2016  

 
FONAMENTS DE DRET 

A l’expedient administratiu s’han seguit i observat tots els tràmits legals, especialment en allò referent a la 
celebració de l’acte licitatori. 
L’apartat 4 del referit article 151 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
l’adjudicació deurà ser motivada, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicaran al perfil del 
contractant. 
Com disposa l’article 156 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la formalització del 
contracte deurà efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es reba la 
notificació de l’adjudicació pels licitadores, i no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seua  
prèvia formalització.  
Disposa a l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, que la present Notificació, és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació previ a la interposició del contenciós-administratiu. Por la seua part, l’article 42 del 
mateix text legal, assenyala que es podrà interposar el corresponent recurs especial en matèria de 
contractació, per tota persona física o jurídica que els seus drets o interessos legítims s’hagen vist 
perjudicats o puguessen resultar afectats per les decisions objecte de recurs. 

 
Tanmateix, l’article 44 de la citada norma, disposa que, tot aquell que es propose interposar recurs, haurà 
d’anunciar-lo prèviament mitjançant escrit especificant l’acte del procediment que vaja a ser objecte del 
mateix, presentat davant el Consell d’Administració de Benissa Impuls S.A., en el termini en de quinze dies 
hàbils contats a partir del següent a aquell en que es remet la present notificació. A l’escrit d’interposició 
es farà constar l’acte recurrit, el motiu que base el recurs, els mitjans de prova de que pretenga fer valer el 
recurrent i, si és el cas, les mesures de la mateixa natura que les mencionades a l’article anterior, adopció 
de la qual sol·licite. Els requisits que han d’acompanyar a l’escrit, es troben recollits en el paràgraf 4 de 
l’assenyalat article 44 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Els efectes i la tramitació de aquest recurs, es regulen als 
articles 45 a 50. 


