
Ass.: Resolució d’aprovació del Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars per
al procediment obert per als contractes de serveis

ANTECEDENTS DE FET

1.- El Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars per al procediment obert per
als  contractes  de  serveis,  informat  per  l’Advocacia  General  de  la  Generalitat  en  la
Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Presidència)
de  data  10  de  desembre  de  2019,  es  va  facilitar  a  l’IVAM  pel  Servei  Central  de
Contractació, Junta Superior de Contractació Administrativa, en data 13 de desembre de
2019, amb motiu de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 14/2019 pel qual s'adopten
mesures urgents, per raons de seguretat, en matèria d'administració digital, contractació
del sector públic i telecomunicacions

2.- L’òrgan de contractació de l’IVAM  és el Gerent,  en exercici de les competències
derivades  de  l’article  12.2.c)  de  la  Llei  1/2018,  de  9  de  febrer,  de  la  Generalitat,
reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern.

FONAMENTS JURÍDICS

I.-  L’article  16  de  la  Llei  1/2018,  de  9  de  febrer,  de  la  Generalitat,  reguladora  de
l’Institut Valencià d’Art Modern, estableix que  “Als efectes previstos en la legislació
vigent  en matèria de contractació  del  sector  públic,  l’entitat  tindrà la consideració
d’administració pública, i els seus contractes se subjectaran, en conseqüència, a les
previsions normatives per a aquest tipus d’ens”. En el mateix sentit,  l’article 20 del
Decret  27/2015,  de  27  de  febrer,  del  Consell,  que  aprova  el  seu  Reglament
d’organització i funcionament. Subjectant-se en conseqüència, a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre,  de Contractes  del Sector Públic,  per la qual es traslladen 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 (d’ara endavant LCSP).

II.-  L’article  5.2.c)  de  la  Llei  10/2005,  de  9  de  desembre,  de  la  Generalitat,
d’Assistència Jurídica a la Generalitat, en relació amb el que disposa la LCSP.

III.- L’Informe de  l’Advocacia General de la Generalitat  en Conselleria  d’Economía
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Presidència), de 10 de desembre de
2019, sobre el model de plec tipus aplicable a l’adjudicació de contractes administratius
de serveis per procediment obert.

IV.- L’article  121.2 de la  LCSP que disposa que  “Les Comunitats  Autònomes i  les
entitats  que  integren  l’Administració  Local  podran  aprovar  plecs  de  clàusules
administratives generals, d’acord amb les seues normes específiques, previ dictamen
del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma respectiva,
si n’hi haguera”.

136/16

CSV:EQZ982M3-8EKTNP9X-T2R7XA67 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EQZ982M3-8EKTNP9X-T2R7XA67



V.- L’article 12.2.c) de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de
l’Institut Valencià d’Art Modern.

DISPOSE

Únic.- Aprovar  com  Plegue  Tipus  de  Clàusules  Administratives  Particulars  per  a
procediment obert per als contractes de serveis que licite l’IVAM el plec que s’adjunta a
la  present  Resolució  informat  per  l’Advocacia  General  de  la  Generalitat  en  la
Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Presidència),
el 10 de desembre de 2019.

En València,
L’ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ
EL GERENT
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