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Aprovació i adjudicació de la contractació, per tramitació d’emergència,
del subministrament d’equipament informàtic per al teletreball dels
treballadors de la Diputació de Tarragona

Fets

El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia
internacional. Davant d’aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions
que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la
pandèmia.
L'evolució de la situació sanitària ha determinat l'aprovació del Reial Decret 463
/2020 de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. D’acord amb aquest Reial
Decret 463/2020, la Diputació de Tarragona ha ordenat el confinament
domiciliari de la seva plantilla, confinament que comporta la reclusió dels
treballadors de la Corporació a les seves llars i per tant el cessament de les
seves activitats laborals i professionals. Aquest fet, pot originar greus perjudicis
tant a la pròpia Corporació i ens dependents com a tercers.
Per mirar de minimitzar en la mesura del possible aquesta situació, per Decret
de la Presidència número 2020-0000881, de 15 de març, de mesures
excepcionals aplicables a tot el personal de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms així com els seus càrrecs electes i personal
eventual de confiança es va decretar l’establiment d’uns serveis bàsics i
essencials a mantenir, tot i la situació de confinament domiciliari del personal.
Al mateix temps en l’apartat 10é de la part dispositiva del decret esmentat, s’
estableix que “les circumstàncies excepcionals que motiven aquesta resolució
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són suficients per justificar l’adopció de mesures provisionals o l’adopció de
procediments d’urgència, emergència o extraordinaris recollits a la legislació
vigent”.
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Donat que la situació de teletreball no estava prèviament contemplada, el
personal de la Corporació designat per atendre aquests serveis essencials a
mantenir, requereix d’equipament per garantir un accés remot segur i controlat
als sistemes informàtics de la Corporació.
La Diputació de Tarragona no disposa d’aquest equipament en la quantitat
necessària per atendre al conjunt d’usuaris designat. Per aquest motiu, es
necessita contractar l’equipament informàtic que permeti a un conjunt de
treballadors de la Diputació accedir remotament de forma segura per
teletreballar en condicions tècniques i operatives pràcticament equivalents a les
que realitzen quan estan en el seu lloc de treball habitual.
L’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha justificat la
necessitat i idoneitat del contracte i ha redactat el plec de prescripcions
tècniques amb les característiques dels equips a subministrar.
La relació d’equipament informàtic que es necessita adquirir és la següent:
50 ordinadors portàtils, amb característiques tècniques detallades més
endavant.
Sistema Operatiu Windows 10 Home per a tots els ordinadors.
30 lectors de targes criptogràfiques compatibles amb targes T-CAT

Després d’haver consultat els proveïdors locals, tan sols s’ha trobat
disponibilitat a l’empresa ICOT,S.A. de Tarragona, amb NIF A-43132422, que
ofereix realitzar el subministrament descrit per l’import total de 30.090 € IVA
exclòs i en un termini màxim de 4 dies hàbils.
La situació actual requereix l’adopció de mesures immediates en la lluita contra
el COVID19 i per mantenir en funcionament els serveis essencials de la
Diputació, sense posar en risc els treballadors ni els tercers. La realització de l’
objecte d’aquest contracte en el context actual no es pot dur a terme mitjançant
la tramitació ordinària d’un procediment de contractació i ha de ser objecte d’
una tramitació d’emergència.
La competència per aprovar i adjudicar aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de
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Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019). Atès que per
Decret de la Presidència núm. 2020-0000847, de data 13 de març de 2020, s’
han suspès les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació de
Tarragona que estaven previstes les properes dues setmanes, es fa necessària
l'avocació a la Presidència d'aquesta competència.
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Fonaments de dret
1. L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), regula el règim excepcional de la tramitació d’
emergència, establint que l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar
expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per
posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o
contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als
requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit
suficient.
2. El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, preveu que l'adopció de
qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per fer front al COVID-19
justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de
sector públic.
3. Els Reials Decrets Llei 7/2020, de 12 de març, i 8/2020, de 17 de març, pels
quals s’adopten mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, preveuen també la utilització del procediment
d’emergència per a la contractació de les necessitats requrides per la situació
creada per la propagació del COVID 19.
4. 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 a l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
5. Decret de la Presidència núm. 2020-0000847, de data 13 de març de 2020,
de suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació
de Tarragona.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar i adjudicar el
contracte de subministrament d’equipament informàtic per al teletreball dels
treballadors de la Diputació de Tarragona, mitjançant tramitació d’emergència,
delegada per la presidència mitjançant Decret núm. 2019-0003370, de 14 d’
agost de 2019.
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Segon. Aprovar la contractació, per tràmit d’emergència, del subministrament d’
equipament informàtic per teletreball dels treballadors de la Diputació de
Tarragona i el plec de prescripcions tècniques que la regeixen.
Tercer. Adjudicar aquesta contractació a l’empresa INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA amb NIF A-43132422, per un import
de TRENTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (36.408,90 €) IVA inclòs.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2020-9020-920-63600-01 (núm. operació
2020007293) del pressupost de la Diputació.
Cinquè. Notificar-ho a l’adjudicatari i advertir-lo que aquest contracte es
perfeccionarà amb la recepció de la notificació per part de l’adjudicatari sense
que calgui la formalització en document administratiu per a l’inici de la seva
execució, que es realitzarà en el termini màxim de 4 dies hàbils.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, a la unitat de Patrimoni i publicar-ho al perfil de
contractant.

Setè. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern, en la primera
sessió que es celebri.

Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació d'aquesta resolució.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1 mes
a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.
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La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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