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Referència:

RLP/cfm/nsa

Òrgan competent:

President

DECRET

Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert, dels
serveis postals, de missatgeria i de valises de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost màxim de despesa de 191.291,19 euros
(IVA inclòs)

Fets
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 765FFD8B6CEE4C4684905F4979E94900 i data d'emissió 30/07/2019 a les 13:20:19

Codi de verificació: ded044e3-55dd-4fe2-a78a-c1225a5efdfc
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Expedient:

1. El cap de Secció de Serveis Generals ha iniciat un expedient de
contractació, per procediment obert, dels serveis postals, de missatgeria i de
valises de la Diputació de Tarragona, per tal d’atendre les necessitats de
distribució dels enviaments de la Diputació de Tarragona i l'organisme
autònom Patronat de Turisme. Per la tramitació de la contractació s’han
diferenciat 3 lots:

Lot 1: serveis postals
Lot 2: missatgeria
Lot 3: valises

Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap de secció de
Serveis Generals ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de
contractació que inclou l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
2. El cap de secció de Serveis Generals 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 han de regir la contractació del servei
esmentat, mitjançant procediment obert, amb un import màxim de despesa
de 191.291,19€ (IVA inclòs), amb el següent desglòs:
Lot 1: serveis postals amb un import màxim de depesa de 167.602,67€
(IVA inclòs).
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3. En data 11 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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Lot 2: missatgeria amb un import màxim de depesa de 14.879,72€
(IVA inclòs).
Lot 3: valises amb un import màxim de depesa de 8.808,80€ (IVA
inclòs).

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 i 158 LCSP.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter
plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en
els respectius pressupostos.
4. 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, a aquests efectes es podran
comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb el que disposa l'article
117.2 de la LCSP.
5. La competència per aprovar l’expedient de contractació per procediment
obert, dels serveis postals, de missatgeria i de valises de la Diputació de
Tarragona correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona d’acord
amb la disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.

En conseqüència, RESOLC:
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Lot 1: serveis postals amb un import màxim de depesa de 167.602,67€
(IVA inclòs).
Lot 2: missatgeria amb un import màxim de depesa de 14.879,72€
(IVA inclòs).
Lot 3: valises amb un import màxim de depesa de 8.808,80€ (IVA
inclòs).
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert, dels
serveis postals, de missatgeria i de valises de la Diputació de Tarragona,
amb un pressupost màxim de despesa de 191.291,19€ euros (IVA inclòs)
amb el següent desglòs:

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Plec de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 191.291,19 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4020-920-22201 per als anys 2020 i 2021 del pressupost de la Diputació,
amb número d’operació A2019022408 i A2019024768 i condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient per als exercicis 2020 i 2021.
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.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Serveis Interns.

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.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent al de la publicació de l'anunci i els Plecs al Perfil de contractant i
butlletins oficials, prèvia presentació d'un escrit anunciant-lo davant l'òrgan
de contractació.
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La Presidenta

Noemí Llauradó i Sans
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