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8004330008-2018-0011531

Referència:

RLP/mcc

Òrgan competent:

President

DECRET

Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament i
instal·lació de mobiliari de les plantes baixa i primera de l'escola d'art i
disseny de Tarragona lot 1 i 2, amb un pressupost base de licitació de
83.479,57 euros (IVA inclòs)

Fets
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 22220DED6B6B49DEA8327819E8DEA14A i data d'emissió 22/05/2019 a les 15:12:39

Codi de verificació: d2b0dac8-f5f6-4f08-8369-1d696055eccb
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d2b0dac8-f5f6-4f08-8369-1d696055eccb

Expedient:

1. La Unitat Gestió Administrativa dels Centres Educatius de la Diputació de
Tarragona té la necessitat de contractar el moblament (subministrament i
col·locació de mobles nous) d'uns espais de les plantes baixa i primera de
l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es
troben diferenciats de la següent manera:
Lot 1:
01 armaris oficina
02 prestatge paret
03 cadires
Lot 2.
01 prestatgeria correu intern
02 guixetes personal
03 prestatgeries biblioteca
04 taules despatx i presidència
05 taules col·lectives
06 taules rodones
07 taules menjar
08 bucs
09 burra abrics
També consta a l’expedient l’informe de la cap de l’Àrea del SAC sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i
sostenibilitat financera.
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3. En data 2 de maig de 2019 la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
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2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del subministrament i
instal·lació de mobiliari de les plantes baixa i primera de l'escola d'art i
disseny de Tarragona lot 1 i 2, amb un pressupost base de licitació de
83.479,57 euros (IVA inclòs), que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació esmentada.

4. La competència per a l’aprovació de l'expedient 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). Donat que no està previst convocar
sessió de Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.

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.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en
aplicació de l’article 159 LCSP.
3. L’avocació de competències es troba regulada 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 per aprovar l’expedient de
contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari de les plantes
baixa i primera de l'escola d'art i disseny de Tarragona de la Diputació de
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Segon. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació
de mobiliari de les plantes baixa i primera de l'escola d'art i disseny de
Tarragona de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 83.479,57 euros (IVA inclòs), lots 1 i 2 amb el següent desglòs:
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Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant Decret de la Presidència
número 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

Pressupost de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable: ( 21 % )
Import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

Lot1

34.487,62

7.242,40

41.730,02

Lot 2

34.503,76

7.245,79

41.749,55

68.991,38

14.488,19

83.479,57

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Plec de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.
Quart. Autoritzar la despesa de 83.479,57 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2020 / 320 / 63500
/ 01 del pressupost 2019 de la Diputació, amb núm. d’operació 2019013890.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’
acord amb l’article 135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Ciutadà, a l'arquitecte redactor del Projecte de moblament i a
Patrimoni.

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.
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El president

Josep Poblet i Tous
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