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Referència:

RLP/pag/pcm

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2019-0002858 de 19 de juliol de 2019

DECRET
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Expedient:

Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert
simplificat abreujat, del subministrament per a la producció industrial de l’
exposició itinerant “Un mar de lletres”, amb un pressupost base de
licitació de 18.624,16 euros (IVA inclòs)

Fets
1. La Diputació de Tarragona a través del Servei de Cultura, dins el marc de
suport als equipaments culturals, té el projecte “Exposicions Itinerants” amb l’
objectiu de descentralitzar i acostar l’oferta expositiva per potenciar la difusió
cultural en l’àmbit territorial i apropar-la a un públic nou i diferent.
Es proposa una exposició enfocada com a eina de divulgació dels diferents
mètodes d’escriptura que s’han creat i usat a les ribes de la Mediterrània durant
més de 5.000 anys. La conceptualització de l’exposició, elaboració dels
continguts, realització d’il·lustracions, disseny i maquetació dels plafons i
elements expositius ha estat realitzada pels alumnes i els professors de l’
Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Atès que la Diputació de Tarragona no disposa de les eines necessàries per
realitzar el treball de disseny i impressió, ja que no disposa d’impremta, es fa
necessària la contractació externa del treball.
L’objecte d’aquest contracte és la producció industrial de l’exposició itinerant
“Un mar de lletres”
A aquests efectes, la cap de secció de Cultura ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de contractació d'aquest subministre, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i
la idoneïtat de l’objecte del contracte.
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2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament també amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la contractació del subministre
esmentat, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El contracte té un
pressupost base de licitació de 18.624,16 € (IVA inclòs).
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També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en
el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.

3. En data 4 de desembre de 2019, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.

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, amb la tramitació abreujada prevista en l’
apartat 6 del mateix article.
3. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels
contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels
recursos que hagin de finançar el contracte corresponent."
4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en el diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions (decret 2019-2858 de juliol de
2019).

En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, signada en data 27
de setembre de 2019 per la cap de secció de Cultura i l’inici de l’expedient de
contractació, per procediment obert, simplificat abreujat, del subministre per a
la producció industrial de l’exposició itinerant “Un mar de lletres”, amb un
pressupost base de licitació de 18.624,16 euros (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, signat en data
16 de desembre de 2019, per la cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, que juntament amb el Plec de prescripcions
tècniques, signat en data 30 de juliol de 2019 per la cap de secció de Cultura,
han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
Tercer. Autoritzar la despesa de 18.624,16 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020
/2010/334/ 22706/01 del pressupost de la Diputació amb número d’operació
2019039305.
Sotmetre l'aprovació d'aquest contracte a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2020.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat abreujat,
d’acord amb l’article 135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant
de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Ciutadà.

Règim de recursos:

- 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 en el Perfil de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’
un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant,
davant de la presidenta de la Diputació.
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El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey

Transcripció del decret número 2019-0005358 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Marc Ayala Vallvey - DNI *** (SIG) en data: 27/12/2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 27/12/2019 a les 09:09:37

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 4 de 4

