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Acord

Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat, de les obres del
“Projecte de substitució dels tancaments d’alumini del pati central interior del Col·legi d’
Educació Especial Alba de Reus”, amb un pressupost base de licitació de 96.540,71 €
(IVA inclòs).

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

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2021-0003622, de data 18 d’agost de 2021, es va aprovar el
“Projecte de substitució dels tancaments d’alumini del pati central interior del Col·legi d’
Educació Especial Alba de Reus”, redactat per la Sra. Maria del Carmen García Patricio,
arquitecta tècnica de la Unitat d’Arquitectura Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 96.540,71
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Pressupost base: 79.785,71 €.
Import IVA: 16.755,00 €.
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 96.540,71 €.
2. L’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona ha informat sobre la
necessitat de contractar les obres del “Projecte de substitució dels tancaments d’alumini del
pati central interior del Col·legi d’Educació Especial Alba de Reus”. A aquests efectes, la
responsable del contracte, ha redactat la memòria justificativa, 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.
3. L'acta de replantejament del Projecte es va signar el dia 25 d’octubre de 2021.
4. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquesta obra, la Unitat de Contractació i
Expropiacions ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb
el Projecte de referència, han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
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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.
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5. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.

2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de
2019).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (Codi identificador document:
af78a066-e52a-491b-b8b5-77b502f6614e) i l’inici de l'expedient de contractació, per
procediment obert simplificat, del contracte de les obres del “Projecte de substitució dels
tancaments d’alumini del pati central interior del Col·legi d’Educació Especial Alba de Reus”,
amb un pressupost base de licitació de 96.540,71 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost base: 79.785,71 €.
Import IVA: 16.755,00 €.
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 96.540,71 €.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (Codi identificador document:
7750cb12-3c9e-4651-842d-89b28b000e9c), que juntament amb el Projecte tècnic aprovat, han
de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
Tercer. Autoritzar la despesa de 96.540,71 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 2022 / 2023 / 323 / 63200 del pressupost de la Diputació.
Quart. Nomenar a la senyora Ma. Carmen García Patricio com a directora de les obres i
coordinadora de Seguretat i Salut de les obres d'execució del “Projecte de substitució dels
tancaments d’alumini del pati central interior del Col·legi d’Educació Especial Alba de Reus”.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i a la
unitat de Patrimoni.

Règim de recursos:
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Sisè. Notificar aquesta resolució a la senyora Ma. Carmen García Patricio.

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 al
Perfil del Contractant .

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des del dia següent al de la notificació de la invitació, davant de la presidenta de la
Diputació
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