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I.

NATURALESA DE FIRACCIB INTERNACIONAL DE BARCELONA I LA SEVA UBICACIÓ EN
EL MARC SUBJECTIU D’APLICACIÓ DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

FIRA CCIB, S.L.U. (en endavant, FIRACCIB) és una societat mercantil de responsabilitat
limitada, participada al 100% per FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, aquesta última
entitat de naturalesa pública, de base associativa i de caràcter consorcial de foment,
integrada de manera igualitària per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb els
mateixos drets i obligacions.

D’acord amb el que assenyala l’article 2 dels seus Estatuts: “Constitueix el seu objecte
social la explotació i gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i
de l’Auditori i instal·lacions complementaries, per a la celebració de fires, congressos,
exposicions, exhibicions, salons professionals i qualsevol altre esdeveniment o mitjà de
promoció comercial o professional similar, així com la prestació de tot tipus d'activitats i
serveis connexos i/o relacionats amb aquesta explotació i gestió.”

L’activitat de FIRACCIB està centrada, doncs, en la gestió del CCIB per a la captació
d’esdeveniments organitzats per tercers, i això a canvi d’una contraprestació
econòmica, de la qual resulta el caràcter mercantil de la seva activitat.

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
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 (en endavant, LCSP),
FIRACCIB: (i) no és poder adjudicador als efectes de l'art 3.3.d) de la LCSP, ja que la
seva activitat és de naturalesa mercantil, perquè concorre en un mercat competitiu i
assumeix el risc real de la seva activitat, (ii) ni es Administració Pública a l'efecte de l'art.
3.2.b) de la LCSP, ja que no és una entitat de dret públic i s'ha de considerar una unitat
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productora de mercat a l'efecte del Sistema Europeu de Comptes.

FIRACCIB té la consideració d'ens del sector públic en la tipologia de l'art. 3.1 h).

Per tant, el règim d'adjudicació dels contractes que pugui concertar FIRACCIB és el
que es troba al Títol II del Llibre III de la LCSP (arts. 321 i 322), per expressa remissió
de l'art. 26.4 de la LCSP. D'aquests preceptes, se'n desprèn que:

(a) S'aplica la regla recollida a l'apartat 1 de l'art. 321, equivalent a la que ja consagrava
l'art. 192 del TRLCSP, i que és imperativa, ja que implica la necessària aprovació per
part d'aquests ens d'unes Instruccions Internes de Contractació que regulin els
procediments de contractació, de manera que quedi garantida l'efectivitat dels
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat , igualtat i no
discriminació, així com que els contractes s'adjudiquin als que presentin la millor
oferta, de conformitat amb el que disposa l'article 145.

(b) Les Instruccions Internes de Contractació vigents de FIRACCIB, compleixen amb els
principis generals de contractació recollits a l'apartat 1 de l'art.321 de la LCSP, per la
qual cosa no s'han de sotmetre a cap tipus d'adaptació, sense que els sigui aplicable
la norma recollida a la disposició transitòria cinquena de la LCSP.
(c) No regeixen les regles d'adjudicació de l'apartat 2 de l'art. 321 de la LCSP, que, a
més de ser potestatives, no s'apliquen a ens del sector públic que ja tinguin
aprovades les seves pròpies Instruccions, tret que es renunciï a aquestes.
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II.

OBJECTE D’AQUESTES INSTRUCCIONS

Constitueix l'objecte d'aquestes Instruccions la regulació dels procediments de
contractació de FIRACCIB, per tal de garantir no només l'efectivitat dels principis
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació que
enuncia l'article 321.1 de la LCSP, sinó també el compliment de la directriu que
consisteix que els contractes s'adjudiquin als que presentin la millor oferta, de
conformitat amb el que disposa l'article 145 de la LCSP.

III.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes Instruccions s'aplicaran a tots els contractes que concerti FIRACCIB, amb
excepció dels contractes patrimonials (art. 9.2 de la LCSP) i els convenis de col·laboració
(art. 6.2 de la LCSP), que són, entre d'altres, negocis i contractes exclosos del règim
general de la LCSP.
Els contractes que subscrigui FIRACCIB, en la seva condició d'ens del sector públic, no
poder adjudicador, tenen la configuració conceptual de contractes privats, segons l'art.
26.1.c) de la LCSP.

IV.

PRINCIPIS ALS QUALS SE SOTMET LA CONTRACTACIÓ DE FIRACCIB

L'adjudicació dels contractes a què es refereixen les Instruccions presents està sotmesa
als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat, no
discriminació i lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interès.
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1)

Principis de publicitat i concurrència

i. Amb caràcter general, FIRACCIB donarà als contractes que pretengui formalitzar
prou difusió perquè qualsevol interessat hi pugui concórrer, i hi afavorirà la
participació. El mitjà de publicitat emprat serà el perfil del contractant de FIRACCIB,
amb les novetats de contingut que exigeix l'actual art. 63 de la LCSP. FIRACCIB
podrà utilitzar, atenent la quantia del contracte, el seu objecte, l’àmbit geogràfic i les
característiques i circumstàncies del sector, altres mitjans de publicitat, consistents en
la publicació d’anuncis en publicacions locals, en butlletins oficials, al Diari Oficial de
la Unió Europea o en altres mitjans de difusió.

ii. No obstant això, no estaran subjectes a publicitat els contractes d’obres el valor
estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, ni tampoc quan el valor dels
contractes de subministraments i serveis sigui inferior a 225.000 euros.

En els procediments de contractació en els quals s’apliqui algun dels supòsits
d’exclusió de publicitat indicats abans, caldrà sol·licitar ofertes, almenys, a tres
empreses capacitades per realitzar l’objecte del contracte, sempre que això sigui
possible.
2)

Principi de transparència

L’aplicació d’aquest principi implica les conseqüències següents:

a. La possibilitat que tots els participants en la licitació puguin conèixer prèviament les
normes aplicables al contracte que es pretén adjudicar, així com tenir la certesa que
aquestes normes s’aplicaran de la mateixa manera a totes les empreses.
b. La fixació de terminis adequats i suficients per permetre a les empreses realitzar una
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avaluació adequada i formular degudament les seves ofertes. Els terminis es fixaran,
cas per cas, als anuncis de licitació, d’acord amb les característiques i les
circumstàncies dels contractes.
c. La fixació precisa i prèvia dels criteris objectius d’adjudicació, sense que puguin tenirse en compte les característiques o l’experiència dels licitadors, ni el nivell o les
característiques dels mitjans que s’hagin d’emprar per a l’execució dels contractes.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s’han de
tenir en compte criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, que es
valorin mitjançant xifres o percentatges obtinguts per l’aplicació de fórmules
establertes als plecs, com ara la qualitat, el preu, el termini d’execució o lliurament
de la prestació, el cost d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades
amb la satisfacció d’exigències socials, la rendibilitat, el valor tècnic, les
característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i el cost dels recanvis, el
manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda o d’altres de semblants. Quan
s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació, aquest ha de ser necessàriament el del preu
més baix.
d. La determinació clara i prèvia dels òrgans als quals correspon efectuar la proposta
d’adjudicació i l’adjudicació dels contractes.
e. L'adjudicació necessària del contracte es farà a favor de la millor oferta d'acord amb
els criteris d'adjudicació que en cada cas s'hagin establert.
3)

Principis d’igualtat i no discriminació
L’aplicació d’aquests principis comporta les exigències següents:

a. La descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte. La descripció no ha de fer
referència a una fabricació o procedència determinades ni al·ludir a una marca, una
patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si una referència
d’aquest tipus es justifica per l’objecte del contracte i va acompanyada de la menció
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“o equivalent”.
b. La igualtat d’accés per als operadors econòmics de tots els estats membres de la
Unió Europea. No s’imposaran condicions que suposin una discriminació directa o
indirecta entre els licitadors, com per exemple l’obligació que les empreses
interessades en el contracte estiguin establertes al territori del mateix estat membre
o de la mateixa regió que l’entitat adjudicadora.
c.

El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s’exigeix als
licitadors la presentació de certificats, títols o un altre tipus de documentació
justificativa, s’hauran d’acceptar els documents procedents d’altres estats membres
que ofereixin garanties equivalents a les sol·licitades.

d. La prohibició de facilitar, de manera discriminatòria, informació que pugui
proporcionar avantatges a licitadors determinats respecte de la resta.
4)

Principi de confidencialitat

FIRACCIB no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests hagin
declarat confidencial. La confidencialitat afecta, en particular, els secrets tècnics o
comercials i els aspectes confidencials de les ofertes.

Per la seva banda, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a què s’hagués
donat el caràcter esmentat en els plecs o en el contracte o que, per la seva pròpia
naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
5)

Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interès

FIRACCIB adoptarà les mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la
corrupció, i per prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els possibles conflictes
d'interès que puguin sorgir en els procediments de licitació, per tal d'evitar la distorsió
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de la competència i garantir la transparència i la igualtat de tracte entre tots els
licitadors.

V.

RÈGIMS DE CONTRACTACIÓ

S’estableixen dos règims de contractació:

1. RÈGIM SIMPLIFICAT, constituït pels procediments següents:

a. Adjudicacions de quantia reduïda. Es tramitaran com a contractes de quantia
reduïda tots aquells (tant si es tracta de contractes d’obra com de
subministrament o compra de béns o serveis) l’import dels quals no excedeixi els
50.000 euros sense incloure-hi l’IVA.
En aquests casos, la tramitació de l’expedient només exigirà:
i.

L’autorització de l’adquisició del bé o servei.

ii.

L’aprovació de la despesa.

iii. La petició de tres ofertes per a les adjudicacions d’un import superior als
18.000 euros.
iv. La decisió de l’oferta seleccionada.
v.

La recepció al Departament de comptabilitat de la factura corresponent.

En aquells casos en què es pretengui contractar amb una persona física, per un
import superior als 10.000 euros, es formalitzarà el contracte corresponent i la
seva durada no podrà excedir d'UN ANY o l’execució d’un projecte concret.

b. Adjudicacions directes: Es tramitaran com a adjudicacions directes les
contractacions:
b1. d’obra que tinguin un import superior a 50.000 euros i que no excedeixi
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els 350.000 euros, sense incloure-hi l’IVA.
b2. de subministraments que tinguin un import superior a 50.000 euros i que
no excedeixi els 100.000 euros, sense incloure-hi l’IVA.
b3. de persones físiques, quan l’import superi els 10.000 euros.

En aquests casos, la tramitació de l’expedient requerirà:

i. La petició de tres ofertes (per als supòsits dels apartats b1 i b2).
ii. La selecció motivada de l’oferta seleccionada.
iii. L’autorització per part del Comitè de Direcció de l’oferta seleccionada.
iv. La formalització del contracte corresponent, la durada del qual no podrà
excedir de DOS ANYS, sense pròrrogues (per als supòsits dels apartats b1 i
b2).
v. La recepció al Departament de comptabilitat de la factura corresponent.

2. RÈGIM DE LICITACIONS, constituït pels procediments següents:

a.

Procediment negociat

b.

Procediment restringit

c. Procediment obert

3. ACORDS MARC. FIRACCIB podrà subscriure acords marc amb diversos empresaris, en
un nombre no inferior a tres, sempre que això sigui possible i durant un període
màxim de quatre anys. La formalització d’acords marc, i l’adjudicació dels contractes
específics emparats en aquests acords, es durà a terme segons el que prevegin els
plecs corresponents.
La formalització d’aquests acords marc es publicarà al Perfil del Contractant de
FIRACCIB.
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A més dels acords marc, FIRACCIB podrà utilitzar altres sistemes per a la
racionalització de la contractació.

VI.

PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ EN EL RÈGIM DE LICITACIONS

1. DISPOSICIONS GENERALS

A.

Necessitat i idoneïtat del contracte (art. 28 de la LCSP)

En l’expedient de contractació hi ha de figurar expressament la naturalesa i l’extensió de
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la
idoneïtat de l’objecte i el contingut per satisfer-les.

B. Termini de durada dels contractes (art. 29 de la LCSP)
La durada del contracte s'establirà tenint en compte la naturalesa de les prestacions i el
seu finançament, i s'hi podran preveure una o diverses pròrrogues sempre que les
característiques del contracte es mantinguin inalterables en el període de pròrroga. Els
contractes de subministrament i de serveis de prestació successiva tindran un termini
màxim de durada de cinc anys, incloent-hi les pròrrogues.

La pròrroga serà acordada expressament per FIRACCIB i serà obligatòria per al
contractista, sempre que el preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la
finalització del contracte, llevat que els plecs estableixin un termini de preavís superior.

C. Objecte i preu del contracte
Resulten aplicables a la contractació de FIRACCIB les normes sobre objecte,
pressupost base de licitació, valor estimat, preu i revisió dels contractes contingudes en
els articles 99 a 105 de la LCSP, respectivament.
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D. Òrgans de contractació i responsable del contracte
L'òrgan de contractació de FIRACCIB serà el Comitè de Direcció o el que en el seu cas
acordi l’Administrador únic de la Societat. Aquest òrgan de contractació serà assistit a
l'obertura i la valoració de les ofertes per una Comissió de Contractació, la composició
de la qual es determina a continuació. Cada contracte tindrà assignat un responsable
en els termes indicats a l'article 62 de la LCSP.

E. Comissió de Contractació
És l’òrgan d’assistència a l’òrgan de contractació en el règim de licitacions, i es
constituirà a l’inici de l’expedient de contractació.
La Comissió de Contractació estarà constituïda pel responsable que promogui la licitació,
que n’ocuparà la presidència, i un nombre de vocals que no serà inferior a tres, integrats
per un vocal jurídic (que actuarà com a secretari) i un vocal encarregat del control
econòmic, així com els tècnics que es necessitin en cada cas, ja sigui des del punt de
vista jurídic com tècnic i/o econòmic.
F. Condicions d’aptitud del contractista

i. Capacitat d’obrar. Són aplicables els articles de la LCSP relatius a les condicions
d’aptitud (article 65), empreses no comunitàries (article 68), condicions especials
de compatibilitat (article 70), capacitat de les persones jurídiques (article 66),
capacitat de les empreses comunitàries (article 67), unions temporals d’empreses
(article 69), així com l’article 84 relatiu a l’acreditació de la capacitat d’obrar.

ii. Prohibicions de contractar. Són aplicables les prohibicions de contractar
establertes a l'article 71 de la LCSP.

iii. Condicions de solvència i classificació. Els requisits mínims de solvència que ha de
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complir l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los s’indicaran al
plec administratiu de la licitació, han d’estar vinculats a l’objecte del contracte i
han de ser proporcionals a aquest contracte.

FIRACCIB podrà donar per acreditada la solvència de les empreses quan s'aporti
una classificació determinada, d'acord amb el que estableix l'article 74 de la LCSP.

La inscripció d'un empresari al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic acreditarà davant de FIRACCIB, excepte prova en
contra, les seves condicions d'aptitud quant a la personalitat, capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i
financera, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar que hagin de constar a l'esmentat Registre.

G. Garanties. L'òrgan de contractació pot exigir garanties provisionals i/o definitives
als licitadors i/o als adjudicataris dels contractes per respondre, respectivament,
al manteniment de les ofertes fins a la formalització o l'adjudicació del contracte i
per assegurar l'execució correcta de la prestació. L'import de les garanties i el
règim de devolució o de cancel·lació seran establerts per l'òrgan de contractació
segons les característiques pròpies de cada contracte, amb els límits previstos als
articles 106.2 i 107.2 de la LCSP.

2.

NORMES COMUNES A TOTS ELS PROCEDIMENTS

2.1.

Actes preparatoris
Tots els procediments s’iniciaran amb una petició que s’elevarà al Comitè
de Direcció, que ha d’incloure:
i. les característiques generals del procediment (objecte, tipus de
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procediment, durada, pressupost i garanties exigides),
ii. el calendari del procediment,
iii. la composició de la Comissió de Contractació, i
iv. els criteris d'adjudicació
2.2.

Validació d’inici de la licitació
El Comitè de Direcció, o, si escau, l’òrgan de contractació o la unitat que
tingui atribuïda aquesta competència, adoptarà la decisió sobre l’inici del
procediment.

2.3.

Els plecs i el seu contingut
La Comissió de Contractació, o l’òrgan que tingui atribuïda aquesta
competència, elaborarà els plecs que regiran la contractació de què es tracti.
S’elaborarà un plec administratiu, un plec tècnic i un plec econòmic. El Plec
Administratiu inclourà la regulació necessària relativa tant a la fase
d'adjudicació com a les fases de compliment, d'efectes i d'extinció del
contracte. En aquest sentit, s'hi inclouran els criteris d'adjudicació i s'hi
indicarà la ponderació quantitativa que s'atorgui a cada un d'aquests criteris.
Quan s'utilitzi un sol criteri d'adjudicació, aquest es regirà pels paràmetres de
qualitat-preu o cost-eficàcia recollits a l'art. 145 de la LCSP.
Igualment, el plec administratiu ha d’incloure la manera d’acreditar per part
dels licitadors la capacitat d’obrar, la representació i les facultats que tenen les
persones físiques que actuïn en nom d’altres; que no estan inclosos en cap de
les causes de prohibició de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP; la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, així com la garantia
provisional i definitiva que, si escau, es determini.
El plec tècnic ha d’incloure totes les característiques tècniques del contracte i
les condicions de prestació del servei o subministrament.
El plec econòmic ha de contenir el pressupost de licitació sempre que sigui
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possible i, en tot cas, la manera en què s’ha de presentar l’oferta econòmica,
així com les condicions de pagament i de facturació.

2.4.

Adjudicació del contracte
La Comissió de Contractació valorarà les proposicions admeses a licitació,
d'acord amb els criteris d'adjudicació assenyalats en cada cas, i formularà la
proposta d'adjudicació corresponent, que recaurà en la millor oferta, de
conformitat amb el que disposa l'article 145 de la LCSP. La proposta
d’adjudicació s’elevarà al Comitè de Direcció, o, si escau, a l’òrgan de
contractació o la unitat que tingui atribuïda aquesta competència, que decidirà
sobre aquesta proposta.

En cas que no s’hagin presentat ofertes o bé que les presentades siguin
inadequades, irregulars o inacceptables, el procediment es declararà desert.

2.5.

Notificació de l’adjudicació
La decisió sobre l’adjudicació es publicarà al perfil del contractant de FIRACCIB.
Això no obsta perquè tant l’adjudicació provisional com la seva elevació o no a
definitiva s’hagin de notificar també personalment als interessats.

2.6.

Formalització del contracte
Després d’haver complert les obligacions prèvies a la formalització del
contracte que s’especifiquin en cada cas al plec administratiu, es formalitzarà
el contracte corresponent. En aquest contracte es donaran per reproduïts, i en
formaran part integrant, la totalitat dels plecs que formen la licitació.
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3.

NORMES ESPECIALS

3.1.

Procediment negociat

1. Es pot utilitzar aquest procediment per a aquells contractes:
a. D’obres per un import superior a 350.000 euros i fins a 1.000.000 d'euros.
b. De subministrament/compra de béns o serveis per un import superior a
100.000 euros i fins a 500.000 euros.
2. Amb caràcter previ a l’inici de la fase de licitació, l’òrgan competent haurà
d’elaborar el plec administratiu, el plec tècnic i el plec econòmic que regiran la
contractació de què es tracti.
3. En aquest procediment, i per als contractes d’obres per un import superior a
500.000

euros

i

fins

a

1.000.000

d'euros,

i

els

contractes

de

subministrament/compra de béns o serveis per un import superior a 225.000
euros i fins a 500.000 euros, es donarà publicitat, per mitjà del perfil del
contractant, als actes següents:
i. Anunci de licitació, que inclourà els criteris de solvència (econòmica i financera i
tècnica o professional), així com el nombre mínim (no inferior a tres) i, si
escau, màxim d’empresaris als quals es convidarà.
ii. Anunci d’adjudicació provisional o, si s’escau, declaració del procediment com a
desert.
iii. Anunci d’adjudicació definitiva.

Serà potestatiu per a FIRACCIB inserir anuncis addicionals en publicacions locals, en
butlletins oficials, al Diari Oficial de la Unió Europea o en altres mitjans de difusió.
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3.2.

Procediment restringit

1. Aquest procediment serà aplicable a aquells contractes:
a. D’obres per un import superior a 1.000.000 d’euros.
b. De subministrament/compra de béns o serveis per un import superior a
500.000 euros.
FIRACCIB podrà utilitzar, així mateix, el procediment esmentat per a contractes
d’imports inferiors als esmentats, sempre que l'import sigui superior a 350.000
euros en els contractes d’obres i a 100.000 euros en els contractes de
subministrament.
2. Amb caràcter previ a l’inici de la fase de licitació, l’òrgan competent haurà
d’elaborar el plec administratiu, el plec tècnic i el plec econòmic que regiran la
contractació de què es tracti. En aquest procediment es donarà publicitat, al perfil
del contractant, als actes següents:

i.

Anunci de licitació, que inclourà els criteris de solvència (econòmica i financera i
tècnica o professional), així com el nombre mínim (no inferior a cinc) i, si escau,
màxim d’empresaris als quals es convidarà.

ii. Anunci d’adjudicació provisional o, si s'escau, declaració del procediment com
a desert.
iii. Anunci d’adjudicació definitiva.

Serà potestatiu per a FIRACCIB inserir anuncis addicionals en publicacions
locals, en butlletins oficials, al Diari Oficial de la Unió Europea o en altres mitjans
de difusió.
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3.3.

Procediment obert
1. Aquest procediment serà aplicable a aquells contractes:
a. D’obres per un import superior a 2.000.000 d’euros.
b. De subministrament/compra de béns o serveis per un import superior a
500.000 euros.
FIRACCIB podrà utilitzar, així mateix, el procediment esmentat per a contractes
d’imports inferiors als esmentats, sempre que l'import sigui superior a 350.000
euros en els contractes d’obres i a 100.000 euros en els contractes de
subministrament.
2.

Amb caràcter previ a l’inici de la fase de licitació, l’òrgan competent haurà
d’elaborar el plec administratiu, el plec tècnic i el plec econòmic que regiran la
contractació de què es tracti.

3.

En aquest procediment es donarà publicitat, al perfil del contractant, als actes
següents:
i. Anunci de licitació.
ii. Plec administratiu, plec tècnic i plec econòmic.
iii. Relació d’empreses licitadores.
iv. Anunci d’adjudicació provisional.
v. Anunci d’adjudicació definitiva o, si s'escau, declaració del procediment
com a desert.

Serà potestatiu per a FIRACCIB inserir anuncis addicionals en publicacions
locals, en butlletins oficials, al Diari Oficial de la Unió Europea o en altres mitjans
de difusió.

Queda a la discreció de la Comissió de Contractació l’elecció sobre el tipus de
procediment restringit o obert a utilitzar en cada cas.
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VII.

CARÀCTER DELS CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els contractes que subscrigui FIRACCIB tindran sempre la consideració de contractes
privats, d’acord amb el que disposa l’article 26.4 de la LCSP.
El coneixement de les qüestions litigioses que afectin la preparació i l'adjudicació
correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 27.1.d) de la LCSP), mentre
que les relatives als efectes, el compliment i l'extinció d'aquests contractes privats
correspondran a l'ordre jurisdiccional civil, d'acord amb el que estableix l'article 27.2.b)
de la LCSP.

VIII. PERFIL DEL CONTRACTANT

A la pàgina web de FIRACCIB www.ccib.es hi haurà una secció de licitacions en què es
difondrà el perfil del contractant de FIRACCIB, amb el contingut que s'ha d'aplicar en
virtut de l'art. 63 de la LCSP. En aquest perfil es publicaran aquestes instruccions o les
que, si escau, les substitueixin.

A més dels actes que, d’acord amb aquestes instruccions, siguin objecte de publicació,
es podrà publicar al perfil del contractant qualsevol acord o decisió, de tràmit o no,
adoptat en els procediments de licitació, la convocatòria del qual hagués estat
anunciada prèviament, i, d’aquesta manera, el perfil del contractant serviria de tauler
d’anuncis.

El sistema informàtic del perfil del contractant té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclou.
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