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Acord

Aprovar l’expedient de contractació del servei de senyalització horitzontal a la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal de la província
de Tarragona, amb un pressupost màxim de despesa de 435.600,00 € (IVA inclòs).

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

Fets
1. Per tal de mantenir en bon estat la senyalització horitzontal i per millorar la seguretat i la
comoditat de la circulació en tota la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, es
realitzen anualment les operacions de millora i repintat de les marques viàries a la xarxa local.
També es realitza la reposició de la senyalització horitzontal en les carreteres en les que s’
hagin realitzat tasques de reforç del ferm i puntualment es presta assistència en la millora i
conservació de la senyalització horitzontal de vials municipals.
A aquests efectes, el cap d’àrea del Servei d’Assistència al Territori ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de contractar aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir, la idoneïtat de l’objecte del contracte i ha
emès l'informe sobre les repercussions del contracte en el compliment dels principis d’
estabilitat pressupostària.
Per la naturalesa del contracte es considera la divisió en lots següent:
Lot 1: Xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal
de les comarques de la Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès.
Lot 2: Xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal
de les comarques del Priorat, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.
2. Per part de la Unitat de Contractació i Expropiacions es va procedir a l’enviament de l’anunci
d’informació prèvia al Diari Oficial de la Unió Europea amb data d’enviament 22 de desembre
de 2020, d’acord amb l’art. 134 de l’article de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
3. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap del Servei d’Assistència al
Territori, ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
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Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions, ha de regir la contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert
harmonitzat. El contracte es divideix en dos lots que es valoraran de forma separada:

Import màxim licitació
(IVA exclòs)

Import IVA (21%)

Pressupost màxim de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

252.000,00 €

52.920,00 €

304.920,00 €

Lot 2

108.000,00 €

22.680,00 €

130.680,00 €

TOTAL

360.000,00 €

75.600,00 €

435.600,00 €

El pressupost màxim de licitació és de 435.600,00 € (IVA inclòs) i es regeix pels preus que es
detallen en els plecs reguladors.
4. En l'expedient hi consta l'informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.

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 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. L’article 134 de la LCSP, permet reduir els terminis de presentació de les proposicions en els
procediments oberts sotmesos a regulació harmonitzada en la forma que en aquests preceptes
es determina.
3. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (harmonitzat),
en aplicació dels articles 22 i 156 a 158 de la LCSP..
4. 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.
5. 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:
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Segon. Aprovar l’expedient de contractació del servei de senyalització horitzontal a la xarxa de
carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal de la província de
Tarragona, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb un pressupost màxim de despesa
de 435.600,00 € (IVA inclòs), regit pels preus unitaris que es detallen en els plecs reguladors.
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Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document: a28554a3-a157-45ff8c65-958d8e70c90c) i l’inici de l’expedient de la contractació del servei de senyalització
horitzontal a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal
de la provincia de Tarragona.

Import màxim licitació
(IVA exclòs)

Import IVA (21%)

Pressupost màxim de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

252.000,00 €

52.920,00 €

304.920,00 €

Lot 2

108.000,00 €

22.680,00 €

130.680,00 €

TOTAL

360.000,00 €

75.600,00 €

435.600,00 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document: 32f028e8-4b3346e0-8195-383d132f6ef0) i el Plec de prescripcions tècniques (Id document: 799e3af1-21c64775-bfa9-350bbc4de213) que han de regir la contractació.
Quart. Autoritzar la despesa màxima de 435.600,00 (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3060/453/21001/01. La part de la despesa
corresponents als exercicis futurs, any 2022, se subordina al crèdit adequat i suficient que
autoritzin els pressupostos que s’aprovin per a cada exercici. La distribució de la despesa per
anualitats és la següent:
Exercici
2021
2022

Import
326.700,00 €
108.900,00 €

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil
de Contractant de la Diputació d’acord amb l’article 135 del LCSP.
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.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 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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