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Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Aprovar i adjudicar la contractació menor del Subministrament d’una
fresadora CNC per a la creació d’una aula de prototipatge.

Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Projectes Europeus i Regió
del Coneixement, impulsa l’operació “AULAPLUS, servei integral de formació
pel territori”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Dins aquesta operació es troba l’actuació de creació d’
un espai de prototipatge digital per al desenvolupament de metodologies i
models de construcció sostenibles i eficients. L’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, responsable de l’execució d’aquesta actuació, ha
informat de la necessitat de disposar de diverses màquines entre les quals una
fresadora CNC per al correcte funcionament d’aquesta aula de prototipatge.
Per aquest motiu, la unitat Ocupació i Emprenedoria ha iniciat la tramitació de
la contractació menor del subministrament d’una fresadora CNC per a la
creació d’una aula de prototipatge amb un pressupost base de licitació de
16.607,25 € IVA inclòs.
2. El cap d’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria ha redactat el
document de condicions que han de regir aquesta contractació.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 8 de juny de 2021, únicament va
concórrer la següent empresa que ha presentat l’oferta detallada a continuació:
LICITADOR
ELÍAS JADRAQUE, S.A.

OFERTA ECONÒMICA
(IVA EXCLÒS)
13.475,00 €

4. El responsable del contracte considera correcta l’oferta presentada per l’
empresa ELÍAS JADRAQUE, S.A., per un import de 13.475,00 € (IVA exclòs),
al que aplicant el percentatge d’IVA corresponent fa un total de 16.304,75 €, i
proposa la seva adjudicació.
5. S’ha comprovat que l’expedient compleix els requisits establerts en les bases
d’execució del pressupost i que no s’està alterant l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del subministrament d’una fresadora
CNC per a la creació d’una aula de prototipatge, i el document de condicions
que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa ELÍAS JADRAQUE, S.A., amb
NIF A28745495, per un import de SETZE MIL TRES-CENTS QUATRE
EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS (16.304,75 €) IVA inclòs.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-8040-241-626000.
Quart. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria.

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 de la presidenta de la
Diputació.
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