Identificació de l’expedient: 847/2019
Contractació de les obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció d’un nou dipòsit de
2.000 m3 al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí.
Fets

President:Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde, suplent Vicenç Maceira Barbosa, regidor de serveis
i obres municipals.
Vocal:Ignacio Rio Santos, secretari municipal, suplent Ester Llorens.
Vocal:Baldomero Rovira Lopez, interventor municipal, suplent Montse Franquès Torrents.
Vocal:Ventura Gallart Segala, funcionària de carrera, suplent Montse Franquès Gil.
Secretari:Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, funcionari de carrera, Elena Bonache.
2.-En data 10 d’abril de 2019 ha pres possessió el nou interventor de l’Ajuntament de
Constantí, el senyor Pablo Juan Viciano Rios, fet que fa necessari modificar la composició de
la mesa de contractació d’acord amb la nova organització municipal i la normativa de
contractació.

Número : 2019-0291 Data : 10/04/2019

1.-En data 21 de març de 2019 es va aprovar mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 220/2019
l’expedient de contractació d’ obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció d’un nou
dipòsit de 2.000 m3 al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí, amb tres lots, i
es va designar als membres de la mesa de contractació, la qual va quedar amb la
composició següent:

DECRET

Fonaments de dret
I.

II.

III.

IV.

De conformitat amb l’art. 326 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (LCSP), en els procediments oberts, obert simplificat, restringits,
de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d'associació per a la innovació,
els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per
una mesa de contractació.
Tal com estableix l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, la mesa de contractació serà competent per a la valoració de les
ofertes.
D’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, la Mesa de Contractació
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan
que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau,
el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control
econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de
la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total,
sigui inferior a tres, i actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de
contractació corresponent segons determina l’apartat set de la citada disposició
addicional segona de la LCSP.
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DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

V.

En virtut de Decret d’Alcaldia núm. 248/2015, de 30 de juny, la Junta de Govern
Local ostenta, per delegació de l’Alcalde, les seves competències pels contractes.

Part dispositiva
Primer. Avocar puntualment la competència atorgada per aquesta Alcaldia a la Junta de
Govern Local per Decret 248/2015, de 30 de juny, als efectes de modificar la composició de
la mesa de contractació amb l’objectiu de continuar amb el procediment de contractació en
curs de les obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m3
al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí i procedir a l’obertura dels sobres
presentats pels licitadors.

Vocal:Ignacio Rio Santos, secretari municipal, suplent Ester Llorens.
Vocal:Pablo Juan Viciano Rios, interventor municipal, suplent Montse Franquès Torrents.

Secretari:Carlos Rodriguez Sanchez de Prados, funcionari de carrera, Elena Bonache.
Tercer. Ordenar la publicació de la citada resolució en el perfil del contractant d’aquesta
Corporació.
Quart. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en
el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
L’Alcalde
En Constantí, a la data de signatura electrònica
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Vocal:Ventura Gallart Segala, funcionària de carrera, suplent Montse Franquès Gil.
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President:Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde, suplent Vicenç Maceira Barbosa, regidor de serveis
i obres municipals.

Número : 2019-0291 Data : 10/04/2019

Segon. Modificar la composició de la mesa de contractació i designar als seus membres per
l’expedient de contractació núm. 847/2019, dita composició queda formulada de la manera
següent:

