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DECRET

Aprovació de la composició mesa de contractació de l'expedient de
contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció de cinc
projectes a les carreteres T-342, TV-7221, TP-2443, T-722, TV-7222 i TV313.

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 AA3671BB144648CF9411054F5F070B86 i data d'emissió 21/08/2019 a les 13:26:16

Fets
1. Per decret de Presidència número 2019-0002858 de data 19 de juliol de
2019, es va delegar la presidència de totes les meses de contractació al
Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
2. Per decret de Presidència núm. 2019-0003268 de 8 d'agost de 2019 es
va aprovar l'expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per a
la redacció de cinc (5) projectes a les carreteres T-342, TV-7221, TP-2443,
T-722, TV-7222 i TV-313, dividit en cinc (5) lots, amb un pressupost màxim
de licitació de 263.078,19 € (IVA inclòs), així com l'inici del tràmits de la
licitació per procediment obert.

Fonaments de dret
1. L'art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), que regula la mesa de contractació.
2. Disposició addicional segona de la LCSP, pel que fa a la composició de
la mesa de contractació de les administracions locals.
3. La competència dels actes relacionats amb aquesta contractació
corresponen a la presidenta de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la
disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.

En conseqüència, RESOLC:

Transcripció del decret número 2019-0003446 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 21/08/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 21/08/2019 a les 11:50:07

Primer. Aprovar la composició de la mesa de contractació per a l’expedient
de contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció de cinc (5)
projectes a les carreteres T-342, TV-7221, TP-2443, T-722, TV-7222 i TV313, formada pels membres següents:

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 AA3671BB144648CF9411054F5F070B86 i data d'emissió 21/08/2019 a les 13:26:16

President:
El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
que presidirà la Mesa, per delegació efectuada per decret de la
Presidència, núm. 2019-002858 de 19 de juliol de 2019.
Vocals:
La secretària general de la Corporació o funcionari en qui delegui.
L’interventor general o funcionari en qui delegui.
El cap d’Àrea del SAT o funcionari en qui delegui.
La cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions o
funcionari en qui delegui.
Secretària:
Una funcionària de la Unitat de Contractació,
Expropiacions

Aprovisionaments i

Segon. Publicar-ho al Perfil de Contractant de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

El president accidental
Joaquim Nin Borredà
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