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Rectificació, per error materials, dels decrets de presidència de dates 7
/08/2018 i 6/11/2018, números 2423 i 3422- 2018, relatius al contracte de
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de
dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona. Lots 1, 6 i 8.

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2018-0002423, de data 7 d’agost de
2018, es va acordar adjudicar els següents lots del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de
dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona:
Lot 1: Instal·lació de 6 impressores multifuncionals a l’edifici Síntesi a
l'empresa Kyocera Document Solutions España, SA, per un import màxim
d’adjudicació de 87.350,00€ IVA inclòs, pels preus unitaris ofertats (IVA
inclòs), que correspon a l’arrendament/equip en 41.768,81€ (IVA inclòs), i al
cost màxim de còpies per 45.581,18€ IVA inclòs.
Lot 6: Instal·lació de 2 impressores multifuncionals al col·legi Sant Rafael a
l'empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import màxim d’
adjudicació de 15.758,27€ IVA inclòs, pels preus unitaris ofertats (IVA
inclòs), que correspon a l’arrendament/equip en 8.131,20€ (IVA inclòs), i al
cost màxim de còpies per 7.627,07€ IVA inclòs.
Lot 8: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Col·legi Sant Jordi de
Tortosa a l'empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import màxim
d’adjudicació de 8.392,56€ IVA inclòs, pels preus unitaris ofertats (IVA
exclòs), que correspon a l’arrendament/equip en 4.065,60€ (IVA inclòs), i al
cost màxim de còpies per 4.326,96€ IVA inclòs.
2. Per decret de presidència de data 6/11/2018, núm. 2018-3422, es va
aprovar la formalització de l’esmentat contracte i la rectificació per error
material, del decret de presidència de data 7/08/2018, núm. 2018-2423.
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3. S'ha constatat l'existència d'uns errors materials en el decret de
Presidència número. 3422- 2018, de data 6/11/2018.
4. La competència per corregir, per error material, els decrets de presidència
de dates 7 d’agost i 6 de novembre de 2018, correspon al president de la
Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015). Per tal d’agilitar la correcció, es
fa necessària l'avocació en la Presidència d'aquesta competència.
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Fonaments de dret
1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP),
que estableix que “les administracions públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
2. 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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per corregir, per error material, els decrets de referència,
delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de
juliol de 2015.
Segon. Corregir els decrets de presidència de dates 7 d’agost i 6 de
novembre de 2018, números de registres 2423 i 3422 de 2018, en el sentit
següent:
El punt tercer de la part resolutiva del decret de presidència de data 7/08
/2018, i els punts del decret de data 6/11/2018 que fan referència a l’
anterior, queden redactats de la següent manera:
“Tercer. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant
arrendament sense opció de compra, de dispositius multifuncions per a la
Diputació de Tarragona (8 lots), del següents lots:

Transcripció del decret número 2018-0003464 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 09/11/2018
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 09/11/2018 a les 14:27:12

Lot 1: Instal·lació de 6 impressores multifuncionals a l’edifici Síntesi a
l'empresa Kyocera Document Solutions España, SA, per un import
màxim d’adjudicació de 169.835,21 €, IVA inclòs, que correspon a l’
arrendament/equip en 41.768,81€ (IVA inclòs), i al cost màxim de còpies
per 128.066,40 €, (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs):
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Preu arrendament equip/mes:119,86 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0037 €
Preu unitari còpia en color: 0,0229 €

Lot 6: Instal·lació de 2 impressores multifuncionals al col·legi Sant Rafael
a l'empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import màxim d’
adjudicació de 22.163,33 €, IVA inclòs, que correspon a l’arrendament
/equip en 8.131,20€ (IVA inclòs), i al cost màxim de còpies per 14.032,13
€, (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs):
Preu arrendament equip/mes: 70,00 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0031 €
Preu unitari còpia en color: 0,0278 €

Lot 8: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Col·legi Sant Jordi de
Tortosa a l'empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import
màxim d’adjudicació de 14.717,47 €, IVA inclòs, que correspon a l’
arrendament/equip en 4.065,60€ (IVA inclòs), i al cost màxim de còpies
per 10.651,87 €, IVA inclòs, i pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs):
Preu arrendament equip/mes: 70,00 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0031 €
Preu unitari còpia en color: 0,0278 €”

Tercer. Notificar aquest acord als licitadors i comunicar-ho a la Intervenció
General, a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
Quart. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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El president

Josep Poblet i Tous
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