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8004330008-2019-0015967

Referència:

RLP/pag/mcc

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert de les obres
de condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià,
amb un pressupost base de licitació de 2.120.883,58 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 F63ECE2CAE684E8793335BE618B7C072 i data d'emissió 07/05/2020 a les 11:26:59

Codi de verificació: e0839677-a484-475b-b49a-dd87157b414a
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e0839677-a484-475b-b49a-dd87157b414a

Expedient:

Fets
1. La carretera TV-2021 és una via de trànsit local de 4.933 metres de longitud
que comunica la població de Vespella de Gaià amb la carretera T-202, just a l’
entrada de la Nou de Gaià.
Presenta un tram pendent de condicionar, en concret entre la travessera
urbana dels Masos de Vespella i la intersecció amb la carretera T-202, amb
una amplada actual de 4,5 metres, molt inferior als 7 metres que marquen els
criteris del disseny del Pla zonal per la IMD de 608 vehicles/dia que té, fet que
fa que sigui insuficient tant per les condicions de seguretat viària com de
confort per part dels diferents usuaris. Fins i tot existeix algun tram amb tot just
4 metres com és el cas del pont sobre el Torrent de la Serralta, i que per tant
impedeix el pas simultani de 2 vehicles.
Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa
local de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquesta carretera està
catalogada com a tram d’actuació de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de
Seguretat, Rendibilitat i de Benestar.
Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona va decidir d’acord amb els
Ajuntaments de Vespella i la Nou de Gaià, optar per fer una sèrie d’actuacions
de millora de la seguretat i mobilitat.
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També consta a l’expedient l’informe del cap d’Àrea del SAT sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i
sostenibilitat financera.
3. L’Acta de replantejament del Projecte es va signar en data 15 de novembre
de 2019.
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 F63ECE2CAE684E8793335BE618B7C072 i data d'emissió 07/05/2020 a les 11:26:59
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2. Per acord de Ple, de data dia 25 d'octubre de 2019, es va aprovar el
Projecte de condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de
Gaià, redactat per la Diputació de Tarragona, amb un pressupost d’execució
per contracta de 2.120.883,58 euros

4. La Unitat de Contractació i Expropiacions, ha redactat el Plec de clàusules
administratives particulars que, juntament amb el Projecte, han de regir la
contractació de les obres definides al Projecte de condicionament de la
carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost d’
execució per contracta de 2.120.883,58 euros (IVA inclòs).

5. En data 23 d’abril de 2020 la Secretaria General ha emès informe favorable
sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives
particulars.
6. La competència per aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
l'expedient de la contractació correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019). Atès que per Decrets de la Presidència
núms. 2020-0000847 i 2020-0001034, de dates 13 i 27 de març de 2020, s’han
suspès les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació de
Tarragona que estaven previstes per a les properes setmanes, la resolució dels
assumptes s'ha de fer prèvia avocació de la competència delegada per part del
seu titular.

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
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2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació de
dels articles 156 a 159 de la LCSP.
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.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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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.

4. Decret de la Presidència núm. 2020-0000847, de data 13 de març de 2020,
de suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació
de Tarragona.
5. Decret de la Presidència núm. 2020-0001034, de data 27 de març de 2020,
de pròrroga de la suspensió de les sessions dels òrgans col·legiats i remissió
d'informació de resolucions als diputats i diputades

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i l'expedient de la contractació de les obres
definides al Projecte de condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a
la Nou de Gaià, delegada per la presidència mitjançant Decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019.
Segon. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat signada, en data 2 de
marc de 2020, pel cap de secció de construcció i laboratori de materials, i l’inici
de l'expedient de contractació per procediment obert de les obres definides al
Projecte de condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de
Gaià, amb un pressupost base de licitació de 2.120.883,58 euros (IVA inclòs).
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament
amb el Projecte tècnic aprovat, han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert
.
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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.
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Quart. Autoritzar la despesa de 2.120.883,58 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 3020 / 453 /
61956 del pressupost 2020 de la Diputació.

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la publicació en el Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant de la presidenta de la Diputació, en el termini màxim d'1
mes a comptar des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’
alarma, independentment del temps transcorregut des de la data de publicació
en el Perfil de contractant.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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