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DECRET
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Corregir la documentació preparatòria del contracte del subministrament
de pianos per als centres d’ensenyament musical per a la Diputació de
Tarragona dividit en dos (2) lots i aixecar la suspensió de la licitació.

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 2 de juny de 2020, es va aprovar
l'expedient de contractació, la Memòria justificativa de la necessitat, el Plec de
clàusules administratives particulars i el de Prescripcions tècniques i
l'autorització de la despesa 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 total de 76.533,00 (IVA inclòs).
2. En data 5 de juny de 2020 es van publicar al Perfil de Contractant de la
Diputació de Tarragona l'anunci de licitació i el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
l'esmentat contracte. A l'anunci s'establia el dia 25 de juny de 2020, a les 14.00
hores com a data i hora límit per presentar ofertes.
3. Posteriorment, el responsable del contracte va informar de l'existència d'una
errada al punt 3 del Plec de prescripcions tècniques (Lot 2: Subministrament d’
un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tortosa) de la manera que s’indica:
On diu:
Piano vertical:
Marca Yamaha, model YUS 5 o similar, color negre
Doble escapament i bona qualitat de so
Ric en harmònics, que ofereixi varietat tímbrica i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, tonal i celeste
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Tapa de caiguda lenta.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Ample: 152 cm / Alt: 131 cm / Fondària: 65 cm
Pes aproximat: 253 kg.
Ha de dir:
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Piano vertical:
Marca Yamaha, model YUS 5 o similar, color negre
Bona qualitat de so.
Ric en harmònics, que ofereixi varietat tímbrica i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, sordina i celeste
Tapa de caiguda lenta.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Ample: 152 cm / Alt: 131 cm / Fondària: 65 cm
Pes aproximat: 253 kg.
4. Per decret de Presidència, núm. 2020-0002177, de 22 de juny de 2020 es va
suspendre la licitació del contracte del subministrament de pianos per als
centres d’ensenyament musical de la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2) per
rectificar el Plec de prescripcions tècniques que juntament amb el Plec de
Clàusules administratives particular regeix aquest contracte.
5. En data 1 de juliol de 2020, el responsable del contracte ha signat el nou
Plec de prescripcions tècniques amb l’errada corregida.
6. La competència per corregir la documentació reguladora de la licitació i
aixecar la suspensió de la licitació correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370
, de 14 d’agost de 2019). Per tal de poder agilitzar la licitació de l’expedient es
fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta competència.

Fonaments de dret
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1. L'article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de las administracions públiques (en endavant, LPACAP), preveu que
l'òrgan administratiu competent per resoldre el procediment podrà adoptar,
d'ofici o a instància de part, les mesures provisionals que estimi oportunes per
a assegurar l'eficàcia de la resolució, si existeixen elements de judici suficient
per fer-ho.
.
2. L'art. 109.2 de la LPACAP, que estableix que les administracions públiques
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
3. Els articles 131 a 139 de la LCSP, estableixen les normes generals de
publicitat i licitació dels contractes de les administracions públiques.
4. 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, preveu l’avocació de competències
dels òrgans administratius.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per corregir la documentació
preparatòria del contracte del subministrament de pianos per als centres d’
ensenyament musical de la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2) i aixecar la
suspensió de la licitació, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm.
2019-0003370 de 14 d’ agost de 2019.
Segon. Corregir el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques (Lot 2:
Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa) que juntament amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars han de regir l’esmentat contracte, en el sentit que s’
indica:
On diu:
Piano vertical:
Marca Yamaha, model YUS 5 o similar, color negre
Doble escapament i bona qualitat de so
Ric en harmònics, que ofereixi varietat tímbrica i una pulsació natural.
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Ha de disposar de tres pedals: ressonància, tonal i celeste
Tapa de caiguda lenta.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Ample: 152 cm / Alt: 131 cm / Fondària: 65 cm
Pes aproximat: 253 kg.
Ha de dir:
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Piano vertical:
Marca Yamaha, model YUS 5 o similar, color negre
Bona qualitat de so.
Ric en harmònics, que ofereixi varietat tímbrica i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, sordina i celeste
Tapa de caiguda lenta.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Ample: 152 cm / Alt: 131 cm / Fondària: 65 cm
Pes aproximat: 253 kg.
Tercer. Aixecar la suspensió de la licitació del contracte de subministrament de
pianos per als centres d’ensenyament musical de la Diputació de Tarragona
(Lots 1 i 2) aprovada per decret de Presidència, núm. 2020-0002177, de 22 de
juny de 2020.
Quart. Obrir un nou termini de licitació d’acord amb l’article 135 de la LCSP,
amb publicitat a la Plataforma de Contractació Electrònica de la Diputació de
Tarragona.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la unitat de Patrimoni i a l’
Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà.

Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.
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La presidenta

Noemí Llauradó i Sans
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