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Interessat/ada Assumpte
JULIO BAIXAULI CULLARE
C HIGINI ANGLÉS,    4 002 0005
43001 – TARRAGONA
TARRAGONA

NA430000040013000010516
04.05.03

Contractació de professional per redactar la 
modificació de la memòria 1a etapa 
implementació  “Pla Actuació Millora 
Accessibilitat Tarragona".

Expedient Document

2022/1222-G629_1  
G629_1 Menors de Serveis

Emissor :  Trànsit i Transports
Codi :  14175147316571463130 

Signat per:

NOTIFICACIÓ

 
Benvolgut/da,

Us fem avinent que en data 22 de novembre de 2022 el Conseller delegat ha dictat  el següent:
 
  
  
 
“ANTECEDENTS

1. Resulta necessari contractar els  serveis tècnics de redacció de la memòria valorada consistent 
en la “modificació de la memòria 1a etapa implementació Pla d’Actuació i Millora Accessibilitat de 
Tarragona, amb el codi CPV 71356200-0 (serveis d’assistència tècnica), en tant aquest servei 
permetrà l’execució del pla al terme municipal de Tarragona.

Descripció dels serveis:

- Redacció de memòria valorada consistent en la “modificació de la memòria 1a etapa 
implementació “Pla Actuació Millora Accessibilitat Tarragona”:

Memòria descriptiva
Plec de condicions
Mesures bàsiques de seguretat
Programa control de qualitat
Estudi Gestió residus
Quadre resum pressupost
Annex fitxes – emplaçament i descripció treballs a executar
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2. Consta a l’expedient informe signat, en compliment de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en relació a:

• El responsable del contracte serà el Sr. José María de Goya García.
• La necessitat que motiva aquest contracte per donar compliment a les necessitats 

institucionals de l’Ajuntament de Tarragona, esporàdiques i imprevistes, d’acord amb la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

• Conforme és una prestació puntual i no habitual, amb una durada igual o inferior a 12 mesos, 
a partir de la data d’inici de la prestació objecte del contracte i no és complementari ni es 
troba relacionat amb un altre contracte principal adjudicat per l’Ajuntament de Tarragona que 
tingues una durada superior a 12 mesos.

• El CPV.

3. S’ha incorporat a l’expedient l’oferta presentada per: 

  CIF IDENTIFICACIÓ OFERTA PRESSUPOST (IVA 
no inclòs)

PIME SÍ/NO

G55622971 2022/1222-G629_1 4.157,02€ SÍ

4. La persona natural o jurídica que es proposa contractar ha presentat declaració responsable 
conforme té capacitat d’obrar, no es troba incursa en prohibició de contractar i disposa de 
l’habilitació necessària per a dur a terme els treballs o lliurar els materials sol·licitats, i on 
manifesta que no ha subscrit més contractes amb l’Ajuntament de Tarragona amb el mateix 
contingut que, individualment o en el seu conjunt, superin el límit del contracte menor.

5. Llevat d'error o omissió no consta que s’hagin subscrit amb el mateix NIF i/o adjudicatari, durant 
els 12 mesos anteriors, més contractes menors del mateix tipus i objecte, que individualment o 
conjuntament superin el límit dels imports previstos a l’article 118.3 del mateix text legal.

6. Existeix crèdit adequat i suficient en el vigent pressupost per a fer front a la despesa, segons ha 
informat l’Interventor General.

7. A la vista de les característiques descrites es pot procedir a l’adjudicació com a contracte menor 
d’acord amb l’art. 118 LCSP.

FONAMENTS DE DRET

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. La Instrucció de l’Alcaldia de 21 de març de 2018, estableix el procediment a seguir per a la 
tramitació dels contractes menors a l’Ajuntament de Tarragona.

COMPETÈNCIA

És competent per a l’adopció d’aquesta resolució el Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de delegació de 
competències, sense perjudici de les possibles variacions de delegació de competències abans de la 
signatura d’aquesta resolució.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. APROVAR la despesa del contracte que es detalla al punt segon d’aquesta resolució, amb càrrec 
a la reserva de crèdit que s’hi indica.
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2. ADJUDICAR a l’empresa que seguidament es relaciona, el següent contracte d’acord amb les 
condicions de la seva oferta:

EMPRESA: FUNDACIÓ COAATT, per a la millora de l'edificació
CIF: G55622971    Adreça-e: secretaria@apatgn.org
Adreça fiscal: Rambla del President Francesc Macià, 6 CP: 43005 Tarragona
Objecte contracte: assistència tècnica, redacció memòria valorada
CPV: CPV 71356200-0 (serveis d’assistència tècnica)
PIME SÍ

DADES DE L’OFERTA / PRESSUPOST:
Referència/Núm./Data 2022/1222-G629_1
Import B.I. 4.157,02€
IVA 21%
Import IVA 872,98€
IMPORT TOTAL 5.030,00€

Als efectes de facturació haureu de tenir en compte els requeriments que té establerts a 
l’Ajuntament de Tarragona, pel que fa a la presentació de factures:
https://tramits.tarragona.cat/Empresa/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=254
i els següents codis comptables:

INFORMACIÓ COMPTABLE:         CODIS DIR3:
Pressupost 2021 Oficina comptable GE0000471

Aplicació 02095 13410 60900 
22021003740 Oficina tramitadora GE0000448

Núm. operació 220210024328 Oficina gestora GE0000448

3. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària i al responsable del contracte.
 

4. Que es procedeixi a la publicació al perfil de contractant i es comuniqui al Registre Públic de 
Contractes.”

RECURSOS QUE CABEN CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de 
reposició adreçat a l'Alcalde, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció 
de la notificació. També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels 
jutjats contenciós administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos, o bé, qualsevol altre 
recurs que considereu oportú.

DECRET

El Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que subscriu, RESOL aprovar 
íntegrament la proposta que antecedeix.
 
  
 

  

https://tramits.tarragona.cat/Empresa/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=254

		2022-11-22T08:42:45+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB




