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8004330008-2019-0003293

Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President

DECRET

Iniciar novament els tràmits de licitació de l’expedient de contractació,
per procediment obert simplificat, del servei de la formació pel projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, (LOTS 1 i 2), amb un pressupost
màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt).
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 473027E4E530443DBC119FF5E269AF45 i data d'emissió 04/06/2019 a les 14:59:13

Codi de verificació: 13e32155-ed26-43fe-a02a-2c1fd27f8392
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=13e32155-ed26-43fe-a02a-2c1fd27f8392

Expedient:

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de 10 de maig de 2019 es va aprovar l’
expedient de contractació per procediment obert simplificat, del servei de la
formació pel projecte capacitació professional en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, (LOTS 1 i 2) , amb un
pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt).
2. En el mateix acord també es va acordar iniciar els tràmits de licitació amb
publicitat al Perfil de contractant de la Diputació de Tarragona.
3. El dia 27 de maig de 2019 va finalitzar el període de presentació d’ofertes
sense que s’hagués registrat cap oferta.
4. En data 30 de maig de 2019, el tècnic responsable del contracte emet
informe de la necessitat de reobrir el termini de presentació d’ofertes del
contracte esmentat, que es transcriu parcialment:
“La corporació no disposa del personal tècnic propi amb els requisits i
coneixements específics idonis per impartir una formació tant especifica i,
per tant, per a dur a terme aquest projecte de Capacitació professional en
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
segueix essent necessària la contractació d’una empresa externa amb
experiència formativa similar, els coneixements teòrics pertinents i els
recursos adients per dur a terme l’itinerari formatiu.
Revisats els plecs de condicions es considera que són correctes i viables
per a poder prestar el servei de formació. Així mateix, l’expedient està
informat positivament per la Intervenció i la Secretaria de la Corporació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 04/06/2019 a les 14:54:07

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 2 de 3

5. 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
2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Per tal d’iniciar el més breument
possible els tràmits de la nova licitació es fa necessària l’avocació a la
Presidència d’aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels
procediments administratius.
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Per aquest motiu us demano que s’obri un nou termini de licitació per tal de
poder adjudicar aquest servei i poder dur a terme el projecte de Capacitació
professional cofinançat amb el Ministeri de Política Territorial i Funció
Pública.”

Fonaments de dret
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat, en
aplicació de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant LCSP).
2. 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 licitar de nou el
contracte, per procediment obert, del servei de la formació pel projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials, (LOTS 1 i 2), delegada per la Presidència, mitjançant
decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

Segon. Iniciar novament els tràmits de licitació de l'expedient de
contractació del servei de la formació pel projecte capacitació professional
en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials,
(LOTS 1 i 2) , amb un pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA
exempt).
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria.
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- 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 e.f.
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Règim de recursos:

Josep Poblet i Tous
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