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Aprovació per procediment obert de l’expedient de contractació del servei de
recollida i eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 130.680,00 euros
(IVA inclòs).

DECRET

Aprovació, per procediment obert, de l'expedient de contractació del
servei de recollida i eliminació de restes d'animals morts de la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona.

Fets
1. La Diputació de Tarragona té la necessitat de contractar el servei de
recollida i eliminació de les restes d’animals morts a la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Tarragona.
A aquests efectes, el cap de secció de Conservació, ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe del cap de l’Àrea del SAT sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i
sostenibilitat financera.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del servei de
recollida i eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres
de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
130.680,00 euros (IVA inclòs), que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, ha de regir la contractació esmentada.
3. La Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data 30 de juliol de 2018 la Intervenció General ha emès informe de
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics a l'aprovació de l’expedient.

5. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon al president de
la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2015-002266 de 16 de juliol de 2015). En el període en què ens trobem no
està prevista la convocatòria de cap sessió de la Junta de Govern, per la
qual cosa es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta
competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.

Fonaments de dret
1. L’article 116 de 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), diu que la celebració de
contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació
prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte en
els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el
Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació
dels articles 156 a 159 de la LCSP.
3. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu l’
avocació de competències dels òrgans administratius.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per a l’aprovació de l’
expedient de contractació, per procediment obert, del servei de recollida i
eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la
Diputació de Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret
núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei de recollida i
eliminació de les restes d’animals morts de la xarxa de carreteres de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 130.680,00
euros (IVA inclòs).

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Plec de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.
Quart. Autoritzar la despesa de 130.680,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2018 / 3060 / 453 / 21000 / 01, 2019 / 3060 / 453 / 21000 /
01, 2020 / 3060 / 453 / 21000 / 01 i 2021 / 3060 / 453 / 21000 / 01 del
pressupost de la Diputació, amb números d’operacions 2018030172-A,
2018030175-A, 2018030176-A, 2018030178-A, condicionat respecte els
exercicis 2019, 2020 i 2021 a l’existència de crèdit disponible.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’
article 135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la
Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.

Règim de recursos:

- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’
interposar recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’
endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Perfil de contractant.

El President.
Josep Poblet i Tous

