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Barcelona, 2 de desembre de 2015 

Resolució: 226/2015 

 

Vist el recurs presentat pel senyor Z.C., en nom i representació de l’empresa Beijing Shidai 

Yi Feng Information Technology Co. Ltd., contra la resolució del director general de l’Agència 

Catalana de Turisme, de data 22 d’octubre de 2015, per la qual s’exclou l’empresa recurrent 

de la licitació del lot 10 del contracte de serveis d’assessorament, desenvolupament i 

execució del Social Media Plan de l’Agència Catalana de Turisme (SMP) (exp. núm. 

15_0191-MPC), a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la Resolució següent:  

 

ANTECEDENTS DE FET  

 

PRIMER. En data 12 de novembre de 2015, va tenir entrada en el registre de l’òrgan de 

contractació el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa Beijing 

Shidai Yi Feng Information Technology Co. Ltd. contra la resolució del director general de 

l’Agència Catalana de Turisme, de data 22 d’octubre de 2015, per la qual s’exclou l’empresa 

recurrent de la licitació del lot 10 del contracte esmentat a l’encapçalament.  

SEGON. En data 17 de novembre de 2015, l’òrgan de contractació va trametre al Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, el Tribunal) el recurs especial en 

matèria de contractació juntament amb l’expedient de contractació.   

TERCER. En data 17 de novembre de 2015, el Tribunal va requerir la recurrent perquè 

esmenés els defectes i omissions detectats en la documentació presentada, relatius a la 

seva personalitat i representació i al pagament de la taxa per la realització d’activitats que 

són competència del Tribunal; defectes i omissions que la recurrent no ha esmenat una 

vegada transcorregut el termini d’esmena concedit.  

 

FONAMENTS JURÍDICS  

 

ÚNIC. L’article 7 ter. 1-3. Acreditament del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, en la 

redacció donada per l’article 39 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, estableix que, per tal de poder admetre a 
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tràmit l’escrit d’interposició de recurs, cal acreditar el pagament de la taxa per la realització 

d’activitats que són competència del Tribunal en el moment en què es presenta l’escrit 

d’interposició del recurs especial en matèria de contractació.  

D’acord amb els fets reflectits en els antecedents d’aquesta Resolució, la recurrent no ha 

acreditat davant el Tribunal el pagament de la taxa preceptiva.  

D’acord amb l’exposat, reunits en sessió i per unanimitat, aquest Tribunal  

 

HA ACORDAT  

 

1.- Inadmetre el recurs presentat pel senyor Z.C., en nom i representació de l’empresa 

Beijing Shidai Yi Feng Information Technology Co. Ltd., contra la resolució del director 

general de l’Agència Catalana de Turisme, de data 22 d’octubre de 2015, per la qual 

s’exclou l’empresa recurrent de la licitació del lot 10 del contracte de serveis 

d’assessorament, desenvolupament i execució del Social Media Plan de l’Agència Catalana 

de Turisme (SMP) (exp. núm. 15_0191-MPC). 

2.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts.  

 

Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici 

que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a 

comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el 

disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts en 

l’article 21.3 de la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans 

administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en 

matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic, els 

esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran les 

persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en tal 

concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”.  

 

El president  

 

Juan Antonio Gallo Sallent 
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