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Assumpte:

Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de la sal fundent per
vialitat hivernal amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona amb un pressupost màxim de despesa de 66.404,80 euros (IVA inclòs).

DECRET

Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de la sal
fundent per vialitat hivernal amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona

Fets
1. Les Brigades de Conservació de Carreteres de la Diputació de Tarragona
duen a terme actuacions de manteniment de vialitat hivernal a la xarxa local
de carreteres.
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Aquestes tasques inclouen el manteniment preventiu d'extensió de fundents
per evitar l'aparició de plaques de gel a la superfície de la calçada i el
manteniment curatiu d'eliminació de neu durant els episodis de nevades que
es produeixin.
Per a la realització de les esmentades actuacions, s’estima necessari
procedir a la contractació del subministrament de sal fundent envasada en
big-bag de 1000 kg amb transport fins els parcs de Reus, Valls i Tortosa,
així com per omplir les sitges situades a qualsevol punt de la província de
Tarragona.
El contracte consta d’un total de 2 lots:
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona: que inclouen les actuacions a
les comarques del Tarragonès, Baix Penedés, Alt Camp, Conca de Barberà,
Baix Camp i Priorat.
Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre: que inclouen les actuacions a les
comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
A aquests efectes, el cap de secció de conservació del Servei d’Assistència
al Territori, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la
contractació d’aquest subministrament, amb la determinació de la
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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. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
tècnic 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 ha de regir la contractació esmentada,
amb un pressupost màxim de despesa de 66.404,80 euros (IVA inclòs)
distribuït en 2 lots amb el desglossament següent:
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona
Pressupost màxim de licitació: 41.160,00 €
IVA 21%: 8.643,60 €
Pressupost total: 49.803,60 €
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Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre
Pressupost màxim de licitació: 13.720,00 €
IVA 21%: 2.881,20 €
Pressupost total: 16.601,20
3. En data 28 de novembre de 2018, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 4 de desembre de 2018, la Intervenció General ha emès informe
de conformitat de fiscalització limitada prèvia 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). Donat que no està previst convocar la
sessió de Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència.

Fonaments de dret
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació
dels articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
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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 aprovar el contracte
del subministrament de la sal fundent per vialitat hivernal amb destinació a
la conservació 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 subministrament de sal
fundent per vialitat hivernal amb destinació a la conservació de carreteres
de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost màxim de despesa de
66.404,80 euros (IVA inclòs), distribuït en els següents 2 lots:
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Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona
Pressupost màxim de licitació: 41.160,00 €
IVA 21%: 8.643,60 €
Pressupost total: 49.803,60 €
Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre
Pressupost màxim de licitació: 13.720,00 €
IVA 21%: 2.881,20 €
Pressupost total: 16.601,20
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Plec de Prescripcions Tècniques aprovat, han de regir l’
esmentada contractació, mitjançant procediment obert.
Quart. Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte de
66.404,80 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació 2019/3060/453/21000
/01 del pressupost de la Diputació, amb núm. d’operació 2018047572-A,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'exercici 2019.
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 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1
mes a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució al
Perfil de contractant, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.

El president
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Josep Poblet i Tous

