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Acord

Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei d’
interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada (ALTANET- BA) existent entre la
Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i Consells Comarcals de les comarques de
Tarragona.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. El cap d'Àrea de Coneixement i Qualitat ha informat la necessitat de contractar el servei
d’interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada (ALTANET- BA) existent entre la
Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i Consells Comarcals de les comarques de
Tarragona.
A aquests efectes, el cap de secció de Comunicacions, 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 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 esmentat 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. 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 14 de desembre de 2018, en la fase d'aprovació de l’expedient, la Intervenció
General ha emès informe de fiscalització limitada prèvia, de conformitat.

Fonaments de dret
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2. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert
(harmonitzat), en aplicació dels articles 22, i del 156 al 158 de la LCSP.
3. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent i, aquest efectes es podran comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb el
que disposa l'article 117.2 de la LCSP.
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1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (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.

4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei d’
interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada (ALTANET- BA) existent entre la Diputació
de Tarragona, els Ajuntaments i Consells Comarcals de les comarques de Tarragona , amb
un pressupost màxim de despesa de set-cents mil euros (700.000,00€) IVA inclòs
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
(harmonitzat).
Tercer. Autoritzar la despesa de 700.000,00 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9020/4910/22203/01 per als anys 2019 i
2020 del pressupost de la Diputació, amb número d’operació 2018025159 i 2018025164,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per l'exercici 2019 i 2020.
Quart. 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 de Tarragona i al Diari Oficial
de la Unió Europea (DOUE).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.

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.
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