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Disposicions normatives – Instruccions

INSTRUCCIÓ Annex de la instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.

Publicitat al Perfil de contractant segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic.

Què s'ha de publicar? En quins contractes? Termini
Articles Llei 9/2017 de 

Contractes del Sector Públic

Podrà incloure qualsevol dada i document relatiu a l’activitat

contractual dels òrgans de contractació.

Haurà d’incloure tant la informació de tipus general que pugui

utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació com

punts de contacte, número de telèfon i fax, adreça postal i

adreça electrònica, informacions, anuncis i documents generals 

com ara les instruccions internes de contractació i models de

documents així com la informació particular relativa als

contractes que celebri.

63.2

Anunci amb:

- Objecte consulta preliminar mercat

- Data d'inici de la consulta

- Denominació i raons que motivin l’elecció dels assessors   

externs que resultin seleccionats  per realitzar  les consultes 

preliminars.

tots 115.1

Programació de l'activitat contractual.

exercici 

pressupostari o 

períodes 

plurianuals

28.4

Anuncis d’informació  prèvia tots 63.3.c i 134

Observacions

Dades de caràcter general

Consultes preliminars al mercat

Anunci d'informació prèvia

Amb les excepcions establertes pels 

negociats sense publicitat
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Acabada la consulta preliminar al mercat. 

Informe motivat :

- Actuacions realitzades

- Estudis realitzats

- Autors

- Entitats consultades

- Qüestions formulades

- Respostes

- Motivació per la que no es té en compte el resultat de les 

consultes a l'elaborar els Plecs, si és el cas.

tots 115.3

Motivació de la necessitat del contracte per part  de  l’ òrgan 

de contractació.

Memòria justificativa del contracte.

tots

Informe d’insuficiència de mitjans. Serveis

Justificació del procediment utilitzat per la seva  adjudicació

Excepte 

procediment obert 

o restringit

PCAP o documents equivalents

PPT o documents equivalents

tots

Resolució motivada d’aprovació d'expedient, disposant 

l’obertura del procediment d’adjudicació.
tots

63.3 

117

Oferta integradora de varis lots 99

Anunci de licitació

63.3.c 

116.1

135

159.2

63.3a

Harmonitzats DOUE
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Admissibilitat de variants 142

Condicions especials d'execució 202

Objecte detallat del contracte

Pressupost base de licitació

Durada

tots 63.3 b

Respostes a sol.licituds d’aclariment a l’establert en els plecs o 

a altra documentació, sempre que ho estableixi el PCAP. Les 

respostes seran vinculants.

tots 138.3

Nombre i identitat de les empreses licitadores. 63.3.e

Actes de la mesa de contractació relatius al procediment 

d’adjudicació.

Resolucions del servei o òrgan de contractació corresponent, 

en els supòsits que no intervingui una mesa.

tots 63.3 e

Informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables 

mitjançant un judici de valor de cada una de les ofertes.
tots 63.3 e

Anunci de licitació

Licitació
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Informes sobre les ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat  (art. 149.4).
tots 63.3 e

Decisió de no adjudicar.

Decisió de no celebrar el contracte.

Desistiment del procediment d’adjudicació.

Declaració de desert.

Anul.lats.

tots 63.3 e

Composició de les meses de contractació que assisteixin als 

òrgans de contractació.

S’haurà de publicar el càrrec dels membres de la mesa. No es 

permeten al.lusions genèriques o indeterminades o que es 

refereixin únicament a l’Administració, organisme o entitat a la 

que representen o en la que presten els seus serveis.

tots

63.5

326.3

Disposició Addicional segona.7

Anunci i resolució d’adjudicació motivada que contingui la 

informació  necessària que permeti als interessats en el 

procediment d’adjudicació interposar recurs suficientment 

fonamentat contra la decisió d’adjudicació.

Candidats descartats i lic itadors exclosos amb els motius dels 

descarts i exclusions.

tots
15 dies

 naturals

63.3 c

63.3 e

151.1.2 a

151.2 b

Anunci d'adjudicació

Licitació
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Interposició de recursos. tots 63.3 e

L’eventual suspensió del contracte per la interposició de 

recursos.
tots 63.3 e

Anuncis de formalització dels contractes i el document 

contractual. tots

No més de

15 dies 

naturals

des del 

perfeccionament

DOUE si 

Harmonitzats

BOE si AGE o ens 

vinculants

63.3 c

154.1

154.2

Anunci de modificació del contracte durant la vigència del 

mateix.

Al.legacions del contractista.

Informes previs inclosos els aportats per l’adjudicatari o els 

emesos per l’òrgan de contractació.

tots

5 dies 

naturals

des de l'aprovació  

de la

modificació

207.3 

Adjudicatari

Durada

Objecte

Preu IVA inclòs

Menors Trimestralment 63.4

Anunci de formalització

Modificació

Excepte VEC > 5.000€ amb sistema de 

pagament d’avançament de caixa fixa o 

sistema similar per pagaments menors.

Contracte menor

Recursos
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Decisions d’aprovació de l’estudi de viabilitat o de la seva 

substitució.
Concessió d'obres 247.7

Informe motivat apartant-se de les recomanacions 

contingudes en un informe preceptiu de l’Oficina.
Concessió d'obres 333.6

Anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de licitació amb 

el contingut establert  en l’annex III. B. Secció 3. Concessió de serveis

especials de l'annex IV

Disposició addicional trigèsima 

sexta. 

Condició de mitjà propi de l'ens; respecte de quins poders 

adjudicadors i sobre quins sectors pot actuar.
32.6.a)

Formalització dels encàrrecs a mitjans propis.

Encàrrecs mitjans propis

import > 50.000€ IVA

exclòs

63.6

Objecte

Durada

Tarifes aplicables

Identitat del mitjà propi destinatari de l’encàrrec

63.6

Encàrrec mitjans propis

import > 5.000€ IVA

exclòs

Trimestralment

Concessió d'obres

Contractació serveis a la persona

DOUE i Perfil de Contractant

Encàrrecs a mitjans propis
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Adjudicació de contractes

Acord Marc o contractes 

específics dins sistema

dinàmic d’adquisició, ja

perfeccionats en virtut

de l’establert en el art.

36.3

Trimestralment 

dins dels 30 dies 

següents a la 

finalització de 

cada trimestre

154.4

Anunci formalització Acord Marc
30 dies des de la 

seva formalització
220.2

Acords Marc

Perfil de Contractant i BOE Acords Marc 

celebrats en la AGE

16 de Març del 2018 CSV: 2740-abb9-ac0d-3c2f


	GM_2018_15607

