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Acord

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona lot 1 i 2, amb un pressupost màxim de licitació
de 255.725,51 euros (IVA exclòs).

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (en endavant, SAT) ha informat sobre la
necessitat de contractar el subministrament de senyalització vertical, barreres de seguretat i
elements d'abalisament amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona, amb objecte de dotar les Brigades de Conservació de Carreteres dels suficients
abassegaments de materials que permetin mantenir la Xarxa local de Carreteres propietat de la
Diputació en perfecte estat d’ús.
La reposició de la senyalització ve motivada perquè hi ha senyals d’orientació que estan
deteriorades per danys i/o per envelliment, també hi ha interseccions de carreteres on la
senyalització és incompleta, perquè les destinacions que figuren en aquests senyals s’han de
modificar, atès que les obres que les diferents Administracions públiques han realitzat en els
últims anys han modificat els itineraris a seguir pels usuaris de la carretera per arribar al seu
destí del viatge.
S’han contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es troben diferenciats
de la següent manera:
Lot 1: Subministrament de senyalització vertical de codi, barrera de seguretat i elements d’
abalisament, amb un pressupost màxim de despesa de 199.609,15 € (IVA inclòs)
Lot 2: Subministrament de senyalització vertical d’orientació, amb un pressupost màxim de
despesa de 109.818,72 € (IVA inclòs)
A aquests efectes, el cap d’Àrea del SAT, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat
de la contractació d’aquest subministrament, amb la determinació de la naturalesa i extensió de
les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
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2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el tècnic responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions, ha de regir la contractació del subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de carreteres
de la Diputació de Tarragona lot 1 i lot 2, mitjançant procediment obert, amb un pressupost
màxim de despesa de 255.725,51 euros (IVA exclòs).
3. En data 21 de gener de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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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 i sostenibilitat financera.

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. 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. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, signada en data 30 de setembre de
2019 pel cap del SAT, i l’inici de la tramitació de l'expedient de contractació per procediment
obert, del subministrament de senyalització vertical, barreres de seguretat i elements
d'abalisament amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona lot 1
i 2.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de carreteres
de la Diputació de Tarragona lot 1 i 2, amb un pressupost màxim de licitació de 309.427,87 €
(IVA inclòs), regit pels preus unitaris que es detallen en els Plecs reguladors.
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Quart. Autoritzar la despesa de 309.427,87 euros pel finançament d’aquest contracte, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries:
Partida pressupostària
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Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert.

Import

Exercici

3010-453-21004

123.724.65

2020

3010-453-21004

82.364,04

2020

3010-453-21004

75.884,50

2021

3010-453-21004

27.454,68

2021

Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l'existència
de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
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 i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori.

Règim de recursos:
- 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.
- Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
en el Perfil de contractant.
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