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Assumpte:

Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei d’
assistència tècnica per a la redacció de quatre projectes a les carreteres TP-2031,
TP-2039,TV-7002 i T-1110.

DECRET

Expedient relatiu a la contractació del servei d’assistència tècnica per
a la redacció de quatre projectes a les carreteres TP-2031, TP-2039,TV7002 i T-1110

Fets
1. La unitat de Projectes i Obres de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori (SAT) ha informat sobre la necessitat de contractar el servei d’
assistència tècnica per a la redacció de quatre projectes a les carreteres TP2031, TP-2039,TV-7002 i T-1110

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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Per la tramitació de la contractació s’han diferenciat 4 lots:

LOT 1: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51.
Tram: TV-2034 a C-51
LOT 2: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram:
T-203 a N-340.
LOT 3: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram:
PK 0+700 a T-700.
LOT 4: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de
província.

A aquests efectes, el cap de l’Àrea del SAT, 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.
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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. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que,
juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per
la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), del servei d’
assistència tècnica per a la redacció de quatre projectes a les carreteres TP2031, TP-2039,TV-7002 i T-1110, amb un pressupost base de licitació de
178.919,92 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:

Pressupost de licitació
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Pressupost de licitació

Lot 1

53.727,86 €

11.282,85 €

65.010,71 €

Lot 2

38.312,37 €

8.045,60 €

46.357,97 €

Lot 3

30.805,89 €

6.469,24 €

37.275,13 €

Lot 4

25.021,58 €

5.254,53 €

30.276,11 €

TOTAL

147.867,70 €

31.052,22 €

178.919,92 €

3. En data 22 d’agost de 2018 la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4.En data 29 d’agost de 2018 la Intervenció General ha emès informe de
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics a l'aprovació de l’expedient.
5. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 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), la competència com a òrgan de contractació correspon al president
de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern
(decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015). Donat el període en
què ens trobem durant el qual no està prevista la convocatòria de cap
sessió de la Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència
de la Diputació de la competència per aprovar l'expedient de contractació.

Fonaments de dret
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1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment
obert, en aplicació dels articles 156 i 158 LCSP
2. L’avocació de competències es regula a 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,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per a l’aprovació de l’
expedient de contractació, per procediment obert, de la contractació del
servei d’assistència tècnica per a la redacció de quatre projectes a les
carreteres TP-2031, TP-2039,TV-7002 i T-1110, delegada per la
Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
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Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei d’assistència tècnica
per a la redacció de quatre projectes a les carreteres TP-2031, TP-2039,TV7002 i T-1110, amb un pressupost base de licitació de 178.919,92 euros
(IVA inclòs), amb el desglossament següent:

Pressupost de licitació
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Pressupost de licitació

Lot 1

53.727,86 €

11.282,85 €

65.010,71 €

Lot 2

38.312,37 €

8.045,60 €

46.357,97 €

Lot 3

30.805,89 €

6.469,24 €

37.275,13 €

Lot 4

25.021,58 €

5.254,53 €

30.276,11 €

TOTAL

147.867,70 €

31.052,22 €

178.919,92 €

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 178.919,92 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2018/3050/453
/22799 del pressupost de la Diputació, amb núm. d’operació 2018035734.
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.
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Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.

Règim de recursos:
- 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 accidental.
Josep M. Cruset Domenech

