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Referència:

RLP/cfm/mcc

Òrgan competent:

President

DECRET

Aprovació de l’expedient de contractació per procediment obert de les
obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a
diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (Lot 1) i de les
Terres de l’Ebre (lot 2), any 2019, amb un pressupost base de licitació
de 2.198.862,59 euros (IVA inclòs).

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 0C0E6E7A43424DA785C5F09952972833 i data d'emissió 03/07/2019 a les 11:39:27
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Expedient:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 29 de març de 2019, es va
aprovar el Projecte de reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (Lot 1) i de
les Terres de l’Ebre (lot 2), any 2019, redactat per l’enginyer tècnic d’obres
públiques i cap de secció de construcció i laboratori de material, Sr. Carlos
Lozano Sánchez, amb el vistiplau del cap de l’àrea del SAT, Sr. Jaume Vidal
González. El pressupost d’execució per contracta és de 2.198.862,59 euros.
S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es
troben diferenciats de la següent manera:
LOT 1: Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la
xarxa del Camp de Tarragona
LOT 2: Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la
xarxa de les Terres de l'Ebre
A aquests efectes, el cap de secció de construcció i laboratori de materials
ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquesta obra, 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 del cap de l’Àrea del SAT sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària.
2. L’Acta de replantejament de les obres es va signar en data 8 d’abril de
2019.
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4. En data 14 de juny de 2019 la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
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3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha redactat
el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el
Projecte tècnic, han de regir la contractació de les obres de referència amb
un pressupost base de licitació de 2.198.862,59 euros (IVA inclòs).

5. La competència per aprovar l’expedient de contractació, els plecs
reguladors i iniciar els tràmits de licitació de les obres de reparació del
paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa
del Camp de Tarragona (lot 1) i de les Terres de l'Ebre (lot 2), any 2019,
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per
decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015, núm. registre 2015002266. Donat que no està previst convocar sessió de Junta de Govern, es
fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència a fi de
garantir la regular tramitació dels procediments administratius.

Fonaments de dret
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.
2. 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.
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:
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Segon. Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert de les
obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a
diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (Lot 1) i de les
Terres de l’Ebre (lot 2) any 2019, amb un pressupost base de licitació de
2.198.862,59 euros (IVA inclòs) lots 1 i 2 amb el següent desglòs:
Lot 1: 1.537.150,60 € (IVA inclòs)
Lot 2: 661.711,99 € (IVA inclòs)
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Primer. Avocar per aquest acte, la competència per aprovar l’expedient de
contractació, els plecs reguladors i iniciar els tràmits de licitació, delegada
per la Presidència, mitjançant Decret de la Presidència número 2015002266, de 16 de juliol de 2015

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Projecte tècnic aprovat, han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.
Quart. Autoritzar la despesa de 2.198.862,59 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2019/3020/453
/61904/01 del pressupost de la Diputació, amb núm. d’operació 2019020051
-A.
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.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori i a la Unitat de Patrimoni.

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 e.f.
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Josep Poblet i Tous
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