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Informe proposta / DECRET

Interessat

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Assumpte

Adjudicació de contracte menor de serveis

Unitat administrativa

COORDINACIÓ DE TERRITORI (02.42)

Expedient

2022/514/G629.1 - Assessorament preparació documentació
programa ajuts rehabilitació nivell barri

L’instructor que subscriu eleva al Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert la següent proposta de DECRET:
“ANTECEDENTS
L’Ajuntament, té la intenció de presentar projectes per a la selecció de propostes d’actuacions
en entorns residencials de rehabilitació programada per al finançament del programa d’ajuts a
les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència. És necessari que l’Ajuntament presenti la seva proposta donat que facilitarà que
les comunitats de propietaris puguin accedir als ajuts d’aquest programa.
La molta i exhaustiva documentació a la qual estem obligats a presentar requereix la
disponibilitat d’uns mitjans personals que actualment no disposem, tot i la col·laboració dels
tècnics d’SMHAUSA i per això es fa necessari poder disposar de l’ajut i col·laboració del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ja que ells
disposen tant de personal competent com de dades necessàries per poder preparar el dossier
de presentació de la nostra proposta.
Per poder donar compliment a aquesta necessitat s’ha demanat oferta al COL·LEGI
D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE
TARRAGONA, amb NIF Q4375003C, que ha presentat la següent documentació:


Declaració responsable conforme té capacitat d’obrar, no es troba incursa en cap
prohibició de contractar i disposa d’habilitació suficient per dur a terme els treballs de
referència.



Oferta econòmica: oferta el preu de 3.900,00 €, més 819,00 € en concepte d’IVA.

Consta a l’expedient informe signat pel Coordinador de l’Àrea de Territori en compliment de
l’article 118 de la LCSP.
La Intervenció municipal ha informat que hi ha consignació suficient per import de 4.719,00 € al
projecte 2021/2/02060/8/1 (aplicació 02060/92023/64000, referència 22022002594) i número
d’operació 220220014881.
COMPETÈNCIA
Correspon a l’Alcaldia i l’exerceix el conseller que signa, per delegació vigent a data d’avui
segons consta en el cartipàs municipal.

Plaça de la Font 1 · 43003 TARRAGONA · Tel. 977 29 61 00 · NIF P-4315000-B · www.tarragona.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decret (ENI): 2022-514-G629.1 - Decret 2022
/7944

NUMERO DECRET: 2022/7944,Núm. Sortida: 24070, Data Sortida: 31
/05/2022 9:45:00
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

1.- [02.42] Cap de l'oficina de supervisió de projectes de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Codi per a validació: RVZU8-5CGLO-49YGB
Pàgina 2 de 2

.Signat 27/05/2022 08:18

2.- [02.01] Vicesecretaria general de l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.Signat 30/05/2022 10:14
3.- Tinent d'Alcalde, Coordinador de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat de l'AJUNTAMENT
DE TARRAGONA.Signat 30/05/2022 17:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3917670 RVZU8-5CGLO-49YGB F46DF4A583E195E9F2C10BC946CE67CC48981521) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1.- Aprovar la despesa de 3.900,00 €, més 819,00 € en concepte d’IVA, que fa un total de
4.719,00 €, per a la prestació del servei consistent en l’assessorament i col·laboració per a la
preparació de la documentació a presentar per a la selecció de propostes d’actuacions en
entorns residencials de rehabilitació programada per al finançament del programa d’ajuts a les
actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (CPV 71242000-6).
2.- Adjudicar al COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA, amb NIF Q4375003C, amb adreça fiscal a la Rambla del
President
Francesc
Macià,
núm.
6,
43005-Tarragona,
i
adreça
electrònica
secretaria@apatgn.org, la realització dels treballs de referència pel preu de 3.900,00 €, més
819,00 € en concepte d’IVA.
Als efectes de facturació es seguiran els requeriments que per a la presentació de factures
estan relacionats a
https://tramits.tarragona.cat/Empresa/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=254.
Els codis comptables són els següents:
Informació comptable:
Codis DIR3:
Pressupost
2022
Oficina comptable
Aplicació
02060/92023/64000 Oficina tramitadora
Núm. operació
220220014881
Oficina gestora
Projecte
2021/2/02060/8/1

GE0000471
GE0000451
GE0000451

3.- Els treballs seran coordinats pel coordinador de l’Àrea de Territori.
4.- Comunicar aquesta resolució al servei de Pressupostos i Comptabilitat.
5.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari.
6.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i comunicar-la al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
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 Serveis Generals i Govern Obert que subscriu,
RESOL aprovar íntegrament la proposta que antecedeix.
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