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Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

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

Aprovar i adjudicar la contractació menor del subministrament de
diverses pantalles de protecció i separació COVID-19 per a les Escoles i
Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona per al curs 20212022.

Fets
1. L’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà ha informat de la necessitat d’
equipar les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació amb diversos
protectors, separadors de paret i pantalles de protecció, amb la finalitat que
puguin realitzar la seva activitat lectiva seguint totes les mesures de seguretat i
higiene necessàries per garantir la protecció de l’alumnat i el professorat
davant la COVID-19 per al curs 2021-2022.
Per aquest motiu, la unitat Gestió Administrativa dels Centres Educatius ha
iniciat la tramitació de la contractació menor del subministrament de diverses
pantalles de protecció i separació COVID-19 per a les Escoles i Conservatoris
de Música de la Diputació de Tarragona per al curs 2021-2022, amb un
pressupost base de licitació de 3.244,29 € IVA inclòs.
2. La cap de Secció de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, com a
responsable del contracte, ha redactat el Plec de prescripcions tècniques 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 30 de setembre de 2021 van concórrer
les següents empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:
LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA
(IVA EXCLÒS)

Guil Accesorios de Música, S.L.

2.677,03 €

New Musics Koncerts, S.L.U.

2.595,53 €
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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.
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4. D'acord amb l'informe de valoració de les ofertes emès en data 13 d’octubre
de 2021 pel responsable del contracte, l'oferta més avantatjosa econòmicament
és la presentada per l’empresa New Musics Koncerts, S.L.U., per un import de
2.595,53 € (IVA exclòs), al que aplicant el percentatge d’IVA corresponent fa un
total de 3.140,59 €.

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 de diverses
pantalles de protecció i separació COVID-19 per a les Escoles i Conservatoris
de Música de la Diputació de Tarragona per al curs 2021-2022, i el Plec de
prescripcions tècniques que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa New Musics Koncerts, S.L.U.,
amb NIF B55579270, per un import de TRES MIL CENT QUARANTA euros
amb CINQUANTA-NOU cèntims (3.140,59 €) IVA inclòs.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-2020-320-63500.01.
Quart. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a l’altra empresa que ha
presentat oferta.
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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.
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Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, Patrimoni i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Ciutadà.

- 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.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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