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DECRET
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Proposta de modificació dels Plecs que regeixen la contractació del
servei d'interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada (Altanet-BA)
existents entre la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i Consells
Comarcals de Tarragona de data 25/01/2019 i l'aixecament de la
suspensió de la licitació

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2018 es va
aprovar l’expedient així com el Plec de prescripcions tècniques particulars i
el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’interconnexió
mitjançant la xarxa virtual privada (ALTANET- BA) existent entre la
Diputació de Tarragona i els Ajuntaments i Consells Comarcals de les
comarques de Tarragona.
2. En data 28 de desembre de 2018 es va enviar l'anunci de licitació al
DOUE i es van publicar al Perfil de contractant de la Diputació de Tarragona
el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que havien de regir aquest contracte.
3. En data 24 de gener de 2019, el cap de l'Àrea de Coneixement i Qualitat
va emetre un informe en el que considerava necessari modificar i/o aclarir
determinats punts del Plec de condicions tècniques i de la memòria
justificativa de la necessitat del contracte.
A més, comunicava que s'havia detectat un error material en la redacció del
Plec de prescripcions tècniques, a l'hora de definir els nivells d'afectació de
totes les incidències.
4. Donades les circumstàncies descrites, per Decret de la Presidència núm.
2019-0000229, de data 25/01/2019, es va suspendre la licitació del
procediment per tal que es poguessin modificar els Plecs que regeixen
aquest contracte, en base a l'informe del cap de l'Àrea de Coneixement i
Qualitat anteriorment esmentat.
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5. El responsable del contracte va modificar algun aspecte de la informació
relativa als criteris de valoració i la documentació a lliurar en la licitació, a la
solvència tècnica i a les penalitzacions, en el Plec de prescripcions
tècniques i en la memòria justificativa de la necessitat.
6. En data 22 de febrer de 2019 es van incorporar al Plec de clàusules
administratives particulars les modificacions indicades i, a més, es va
introduir l'exigència d'ús de mitjans electrònics per a la licitació del contracte.
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7. En data 3 d’abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
8. La competència per a la modificació dels Plecs 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 per coincidir amb dia festiu al calendari, es fa
necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, preveu que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.
2. Els articles 131 a 139 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant LCSP), estableixen les normes generals de
publicitat i licitació dels contractes de les administracions públiques.
3. 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 modificar els Plecs del
contracte del servei d'interconnexió mitjançant la xarxa virtual privada
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(Altanet-BA) existents entre la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i
Consells Comarcals de Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant
decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Modificar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
procediment obert harmonitzat, del servei d'interconnexió mitjançant la xarxa
virtual privada (Altanet-BA) existents entre la Diputació de Tarragona, els
Ajuntaments i Consells Comarcals de Tarragona.
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Tercer. Aixecar la suspensió de la licitació, acordada per decret de
presidència núm. 2019-0000229, de data 25/01/2019.
Quart. Obrir un nou termini de licitació 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 l’Àrea de Coneixement i Qualitat, a la Secretaria
General i a la Intervenció General.

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
Josep Poblet i Tous
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