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DECRET

Inici de l’execució del contracte del servei de manteniment i suport de
l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de Tarragona.

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 86629479E97545BEAFC95A54F1AFEC78 i data d'emissió 10/06/2019 a les 12:16:08

Fets
1. Per decret de Presidència de data 3 de juny de 2019, número 2019-2120,
es va adjudicar el contracte del servei de manteniment i suport de
l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de Tarragona a l’empresa
Unitronics Comunicaciones, S.A. amb NIF A81356313, per un import de
despesa de 22.474,99 € (IVA inclòs):
Preu sense IVA

18.574,37€

Tipus IVA 21%

3.900,62€

Preu del contracte

22.474,99€

Consta a l’expedient l’evidència electrònica de l’acceptació de la notificació
del decret d’adjudicació per part del contractista el mateix dia (3/06/2019),
per la qual cosa, el contracte s’entén formalitzat en la mateixa data.
2. El Plec de clàusules administratives que regula aquest contracte i la
memòria justificativa de la necessitat diuen que l’execució del contracte s’
iniciarà el primer dia del mes següent a la formalització del contracte.
3. A data 3 de juny de 2019, el servei de manteniment i suport de
l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de Tarragona, que des de la
finalització de l’anterior contracte de manteniment i suport CISCO el dia 31
/03/2019, s’ha estat prestant pel mateix contractista per contractes menors
amb fonament a la tramitació i propera adjudicació del contracte major amb
el mateix objecte, no s’està executant, i és necessària la continuïtat de la
prestació.
4. En data 5/06/2019, el responsable del contracte informa el següent:
“El contracte del manteniment i suport de l’electrònica de xarxa Cisco
de la Diputació de Tarragona ha estat formalitzat el dia 3 de juny de
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2019 a la mateixa empresa adjudicatària que fins ara venia prestant
el servei, això és, Unitronics Comunicaciones, S.A.
L’anterior contracte va finalitzar el 31 de maig de 2019 i que per tal de
no patir discontinuïtat del servei de manteniment de l’electrònica de
xarxa de tota la corporació, és imprescindible que l’inici d’aquest
nou contracte sigui des de la seva data formalització i no a partir
del dia 1 del mes següent a la data de formalització com
estableixen els plecs.
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Per tant, proposo establir com a data d’inici del servei objecte d’
aquesta contractació la data de la seva adjudicació, el dia 3 de juny
de 2019.”
5. Consta a l’expedient la conformitat del contractista a la proposta d’inici del
servei objecte del contracte el dia 3 de juny de 2019.
6. La competència com a òrgan de contractació correspon al president de la
Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Per tal que es pugui iniciar l’execució
del contracte de forma immediata, es fa necessària l'avocació a la
Presidència d’aquesta competència.

Fonaments de dret
1. L'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic preveu que la formalització del contracte del procediment obert
simplificat amb tramitació abreujada es pot fer mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista de la resolució de l'adjudicació.
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, la competència delegada per la
Presidència a la Junta de Govern, mitjançant decret núm. 2015-002266, de
16 de juliol de 2015.
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Segon. Iniciar en data 3/06/2019, l’execució del contracte del servei de
manteniment i suport de l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de
Tarragona a l’empresa Unitronics Comunicaciones, SA, adjudicat per decret
de Presidència de data 3 de juny de 2019, número 2019-2120, d’acord amb
la proposta de l’informe del responsable del contracte.
Tercer. Publicar la resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea Coneixement i
Qualitat.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del president de la
Diputació.

El president e.f.
Josep Poblet i Tous

Transcripció del decret número 2019-0002206 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 10/06/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 10/06/2019 a les 10:04:52

