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Referència:

RLP/eec/erf

Òrgan competent:

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 de les obres recollides en el
projecte «Reforma interior de l'aula de cuina al CEE Alba de Reus», i
nomenar la directora de l'obra i coordinadora de Seguretat i Salut.

Fets
1. Per Acord de Junta de Govern de 21 de setembre de 2021 es va aprovar el
Projecte de Reforma interior de l'aula de cuina al CEE Alba de Reus.
2. L’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC) ha iniciat la tramitació de la
contractació menor de les obres recollides en el projecte «Reforma interior de
l'aula de cuina al CEE Alba de Reus», amb un pressupost base de licitació de
22.773,16 € IVA inclòs.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona en data 19 d’octubre de 2021, únicament va
concórrer l’empresa Construccions Vinaixa, S.A., que ha presentat oferta per
un import 16.808,27 € IVA exclòs.
4. El responsable del contracte considera correcta l’oferta presentada per l’
empresa Construccions Vinaixa, S.A., per un import de 16.808,27 € (IVA
exclòs), al que aplicant el percentatge d’IVA corresponent fa un total de
20.338,01 €, i proposa la seva adjudicació.
5. Per tal d’iniciar la tramitació de la llicència d’obres és necessari el
nomenament del director de l’obra. Fetes les consultes pertinents, s’ha
encomanat la direcció de l’esmentada obra a la senyora Maria Carmen Garcia,
arquitecta tècnica de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona, qui també actuarà de coordinadora de
seguretat i salut.
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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.
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6. 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.

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 de les obres recollides en el projecte
«Reforma interior de l'aula de cuina al CEE Alba de Reus», proposada per l’
Àrea SAC.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa Construccions Vinaixa, S.A.,
amb NIF A43029842, per un import de VINT-MIL TRES-CENTS TRENTAVUIT euros amb UN cèntim (20.338,01 €) IVA inclòs.
Tercer. Condicionar l’inici d’execució de les obres a la concessió de la llicència
d’obres municipal en règim de comunicació prèvia.
Quart. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-2023-323-63500.
Cinquè. Nomenar la senyora Maria Carmen Garcia directora facultativa i
coordinadora de seguretat i salut de les obres.
Sisè. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Setè. Notificar-ho a l’empresa Construccions Vinaixa, S.A., i a la senyora Maria
Carmen Garcia.
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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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Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Patrimoni, a Serveis Generals i
a la Unitat de Gestió Administrativa de Centres d'Educació.

- 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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