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Acord

Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de pianos per als centres d’
ensenyament musical per a la Diputació de Tarragona dividit en dos (2) lots, amb un
pressupost base de licitació de 76.533,00 euros (IVA inclòs), a raó de 30.795,00 euros per
al Lot 1 i de 45.738,00 euros per al Lot 2 (imports amb IVA inclòs).

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. La cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC), ha informat sobre la necessitat de
contractar el subministrament de pianos per als centres d’ensenyament musical de la Diputació
de Tarragona, distribuït de la següent forma:

Pressupost
(sense IVA)

Import IVA
(21%)

Pressupost base de
licitació
(IVA inclòs)

Lot
núm.

Objecte del contracte

1

Piano de cua per a l’Escola
Conservatori de Música de Tarragona

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795,00 €

2

Piano de cua i piano vertical per a l’
Escola i Conservatori de Música de
Tortosa

37.800,00 €

7.938,00 €

45.738,00 €

Pressupost de licitació

63.250,41 €

13.282,59 €

76.533,00 €

Els centres en qüestió són centres d’ensenyament de referència a la demarcació i, per aquest
motiu, es fa necessari disposar d’instruments de qualitat per oferir una formació musical integral
amb totes les garanties de qualitat i funcionalitat.
Donat que l’objecte del contracte ho permet, s’ha fraccionat en lots amb l’objectiu d’adaptar el
subministrament a la planificació acadèmica i pressupostària de cada centre que són unitats
organitzatives i dependents entre sí i, facilitar la contractació d’empreses petites i mitjanes.
En ambdós lots, els subministraments respectius inclouen el transport i lliurament del piano i
dels seus accessoris (banquetes i fundes protectores) i afinació, revisió i harmonització un cop
instal·lats.
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També consta a l’expedient l’informe de la cap d’Àrea del SAC sobre les repercussions del
contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, la cap d’Àrea del SAC ha
redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han
de regir la contractació esmentada, mitjançant procediment obert simplificat, amb un
pressupost base de licitació per al lot 1 de 30.795,00 euros i per al lot 2 de 45.738,00 euros
(imports amb IVA inclòs).
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A aquests efectes, la cap d’Àrea del SAC, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat
de contractació d’aquest subministrament, amb la determinació de la naturalesa i extensió de
les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.

3. En data 30 d'abril de 2020, 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 es tramitarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 de la LCSP.
3. La competència per aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de l'expedient
de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació
de Tarragona, efectuada per decret ním. 2019-0003370, de data 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, signada en data 28 de novembre de
2019, per la cap d’Àrea del SAC i l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert,
del subministrament de pianos per als centres d’ensenyament musical de la Diputació de
Tarragona (Lots 1 i 2).
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de pianos per als centres d’
ensenyament musical de la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2), amb un pressupost base de
licitació de 76.533,00 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament:

Lot

Objecte del contracte

Pressupost de
licitació
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Import IVA
(21%)

(IVA inclòs)

1

Piano de cua per a l’Escola
Conservatori de Música de Tarragona

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795,00 €

2

Piano de cua i piano vertical per a l’
Escola i Conservatori de Música de
Tortosa

37.800,00 €

7.938,00 €

45.738,00 €

Pressupost de licitació

63.250,41 €

13.282,59 €

76.533,00 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
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Pressupost
(sense IVA)

Quart. Autoritzar la despesa de 76.533,00 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Any

Import (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària

Núm. operació

2020

30.795,00 €

2031-324-63900-02

2020006415

2020

45.738,00 €

2033-324-63900-02

2020006475

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 la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea del SAC.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la data de publicació en el Perfil de
contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de la
Diputació, en el termini màxim d’1 mes des del dia següent al de la data de publicació en el
Perfil de contractant.
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