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Referència:

RLP/cfm/mcc

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Aprovació de l’expedient de contractació del servei de sessions
d'activitat física, per a gent gran, als parcs de salut existents als
municipis de la demarcació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 31.948,69 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 B75523C6DC4346F3B8F26C08E95BE309 i data d'emissió 31/07/2019 a les 10:07:15

Codi de verificació: a0555324-7c56-4cc2-a52e-91e4819b237b
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Expedient:

1. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
de la Diputació de Tarragona té la necessitat de contractar el servei de
sessions d'activitat física saludable per a gent gran, al parcs de salut
existents als municipis de menys de 10.000 habitants del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es
troben diferenciats de la següent manera:
Lot 1: Municipis de les comarques del l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès,
Conca de Barberà, Tarragonès.
Lot 2: Municipis de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera
d'Ebre i Terra Alta.
A aquests efectes, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori, 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. Els tècnics de Medi Ambient han 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, mitjançant
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3. En data 8 de juliol 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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procediment obert simplificat, del servei de sessions d’activitat física, per a
gent gran, als parcs de salut existents als municipis de la demarcació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 31.948,69 euros (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 simplificat, en
aplicació de l’article 159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona d’acord amb la disposició addicional segona, apartat
1 de la LCSP.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del servei de sessions d'activitat
física, per a gent gran, als parcs de salut existents als municipis de la
demarcació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
31.948,69 euros (IVA inclòs), amb el següent desglòs:
Import base de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % ) Import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

11.765,49 €

2.470,75 €

14.236,24 €

Lot 2

14.638,39 €

3.074,06 €

17.712,45 €

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 simplificat.
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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 la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.
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Tercer. Autoritzar la despesa de 31.948,69 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 1200 / 311 / 22706
del pressupost 2019 de la Diputació, amb núm. d’operació 2019022489-A.

- 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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de
contractant, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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