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Obligació de l’ús de mitjans electrònics als licitadors i adjudicataris de contractes
administratius per a la presentació d’ofertes, pràctica de notificacions i altres
comunicacions.

FONAMENTS DE DRET
Atès que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell,de 26 de febrer de
2014 estableix que com a data màxima per tramitar els expedients de contractació
integrament de forma electrònica el 18 d’octubre de 2018.
Atès que la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposa 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 incorpora la normativa
europea i així mateix estableix com a canal de presentació d’ofertes i comunicació amb els
licitadors el canal telemàtic i entrarà en vigor el 9 de març de 2018.
D’acord amb l’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que en tot cas, estan obligats a
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per
efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin un activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions
públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins
d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i
mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que
efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini
reglamentàriament cada Administració.
Atès que l’article 18.3 de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Quirze el Vallès estableix que en el marc de la legislació vigent,
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mitjançant un decret d’alcaldia que s’incorporarà a la seu electrònica de l’Administració
municipal, es podran determinar els supòsits i les condicions en que serà obligatori
comunicar-se amb l’Administració municipal a través de mitjans electrònics, quan els
interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raons de
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin
garantits l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests mitjans.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Establir l’obligació de l’ús de mitjans electrònics als licitadors i adjudicataris de
contractes administratius per a la presentació d’ofertes, pràctica de notificacions i altres
comunicacions que hagin d’efectuar-se en els procediments regulats pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, així com els que siguin d’aplicació a partir de l’entrada en
vigor de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.
Segon.- Disposar que per tal de donar compliment a aquesta obligació, es recollirà en tots
els plecs de clàusules administratives particulars que aprovi l’Ajuntament l’obligació dels
licitadors de disposar d’un certificat digital dels admesos per l’Ajuntament en la seva seu
electrònica, i l’adreça electrònica de la plataforma de contractació electrònica adient per tal
de poder presentar ofertes, rebre els comunicats i notificacions electròniques que es
trametin en cada cas.
Tercer.- Incorporar aquest decret a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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