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Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President

Assumpte:

Adjudicació de la contractació, per procediment obert, de les obres de
condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de Ràpita,
1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406

DECRET

Adjudicació de la contractació, per procediment obert, de les obres de
condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles
de Ràpita, 1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406.
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Expedient:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert de les
obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant
Carles de Ràpita, 1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406, amb un pressupost
base de licitació de 2.245.835,31 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 29 d’agost de 2018, va examinar la documentació administrativa
aportada pels 6 licitadors presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

UTE TRANSMABER - EIFFAGE

3

UTE BECSA - SERVIDEL

4

UTE ACSA - AFICSA

5

REGIMOVI, SL

6

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre a tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, i en presència de les empreses Tecnologia
de Firmes, SA i UTE Transmaber-Eiffage es van obrir els sobres B dels
licitadors acceptats, que contenen la documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb el resultat següent:
Sobre Tres:
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LICITADOR

1. Proposició econòmica ........fins a 20 punts
2. Equip tècnic.....................fins a 5 punts
3. Viabilitat de l’obra............fins a 5 punts
1. Proposició econòmica: 2.148.880,00 €

1

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.688.194,40 €
2

UTE TRANSMABER - EIFFAGE

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.915.688,31 €
3
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Núm.
Plica

UTE BECSA - SERVIDEL

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.913.147,93 €
4

UTE ACSA - AFICSA

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.682.000,00 €
5

REGIMOVI, SL

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.851.242,05 €
6

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

2. X
3. X

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 30 d’agost de
2018 i les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d’acord amb el criteri establert en l’annex XI del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 4/09/2018 l’empresa Regimovi, SL (plica 5) presenta escrit a la
unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, en què sol·licita la
retirada de la seva proposta per participar en aquesta licitació, per no poder
acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
mitjançant la Classificació Empresarial. Segons l’empresa:
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A causa d’un error en la Interpretació del RD 773/2015 Regimoni, SL no pot
acreditar que diposa de les categories per acada un dels grups requeris en
el PCAP. Un cop detectat l’erro pel no compliment des requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional s’ha decidit comunicar-ho a la
mesa de contractació de la forma mes aviat possible, per no inteferir en el
procediment d’adjudicació a favor d’una altra empresa.”
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“L’error ve motivat per constar la classificació de REGIMOVI, SL amb
categories en lletres d’acord al RD 1098/2001. A partir del 5/9/2015, segons
el RD 773/2015 es modifiquen els límits de les categories així com la seva
denominació que passen de números a lletres. En aquest sentit, el text
estipula que les categories actuals de classificació conviuen amb les noves
fins a l’exercici 2020, en el qual totes les empreses amb la classificació en
les categories anteriors hauran d’haver estat actualitzades a les noves
categories amb la presentació d’un expedient de classificació.

5. En data 14 de setembre de 2018, el cap d’Àrea del SAT, va emetre l’
informe de valoració de criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica (Sobre tres), el qual es transcriu a continuació:
"INFORME
sobre les ofertes presentades al procediment obert per contractar les obres
del Projecte de condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a
Sant Carles de la Ràpita, 1a fase Tram PK 0+700 a TV-3406 Efectuada
l'obertura del sobre 3 (criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica)
de les ofertes presentades al procediment obert per contractar les obres de
Condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la
Ràpita, 1a fase Tram PK 0+700 a TV-3406, és procedent, abans d'efectuar
la seva valoració, determinar si hi ha ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
De conformitat amb l’apartat 2.2.10. Ofertes amb valors anormalment baixos
del plec de clàusules administratives particulars, per poder-ho determinar
cal aplicar allò previst a l’annex XI del mateix plec. Així doncs, en els
paràmetres previstos en l’esmentat annex per determinar el caràcter
anormalment baix de les ofertes en el seu conjunt, quan concorrin quatre o
més licitadors, s’especifica que es podran considerar ofertes econòmiques
anormals o desproporcionades les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, no obstant, si
entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les
tres ofertes de menor quantia.
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EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA
SENSE IVA

UNITATS PERCENTUALS BAIXA
RESPECTE LA MITJANA DE LES
OFERTES

1.- TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2.148.880,00

-12,90%

2.- UTE TRANSMABER - EIFFAGE

1.688.194,40

11,31%

3.-UTE BECSA - SERVIDEL

1.915.688,31

-0,64%

4.- UTE ACSA - AFICSA

1.913.147,93

-0,51%

6.- BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

1.851.242,05

2,74%

Pressupost base de licitació: 2.245.835,31
Pressupost mitjà: 1.903.430,54
Termini d'execució 12 mesos"
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En un primer càlcul de les ofertes en resulta el següent:

L’oferta presentada per l’empresa UTE Transmaber–Eiffage (11,31%) és
inferior en més de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les
ofertes, no obstant l’oferta presentada per l’empresa Tecnologia de Firmes,
SA (-12,90%), és superior en més de deu unitats percentuals a l’esmentada
mitjana aritmètica de les ofertes.
En un segon càlcul de les ofertes en resulta el següent

EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA
SENSE IVA

UNITATS PERCENTUALS BAIXA
RESPECTE LA MITJANA DE LES
OFERTES

2.- UTE TRANSMABER - EIFFAGE

1.688.194,40

8,35%

3.-UTE BECSA - SERVIDEL

1.915.688,31

-4,00%

4.- UTE ACSA - AFICSA

1.913.147,93

-3,86%

6.- BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

1.851.242,05

-0,50%

En aplicació dels paràmetres previstos al Plec de clàusules administratives
particulars per determinar el caràcter el caràcter anormalment baix de les
ofertes, no n’hi ha cap que pugui considerar anormal o desproporcionada.
Per tant, es valoren les ofertes d’acord amb els criteris previstos a l’Annex
XI “Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”, apartat Criteris
de valoració, del plec de clàusules administratives particulars que regeix per
a aquest contracte.
La puntuació obtinguda ha estat la següent:
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EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

BAIXA DE
L’OFERTA

OFERTA
ECONÒMICA

EQUIP
TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA

VIABILITAT

TOTAL

1.-TECNOLOGIA
DE FIRMES, SA

2.148.880,00

4,32

3,48

5,00

5,00

13,48

2.UTE
TRANSMABER EIFFAGE

1.688.194,40

24,83

20,00

5,00

5,00

30,00

3.-UTE BECSA SERVIDEL

1.915.688,31

14,70

11,84

5,00

5,00

21,84

4.- UTE ACSA AFICSA

1.913.147,93

14,81

11,93

5,00

5,00

21,93

6.- BENITO ARNÓ
E HIJOS, SAU

1.851.242,05

17,57

14,15

3,75

5,00

22,90

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Condicionament de la
carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase Tram
PK 0+700 a TV-3406, a l’empresa Ute Transmaber – Eiffage, per haver
obtingut la major puntuació dels criteris de valoració (30 punts).”
6. En data 19 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació va acceptar i
va assumir aquest informe i va acordar proposar a l'òrgan de contractació el
següent:
Acceptar la justificació de la retirada de l’oferta de l’empresa Regimovi,
SL.

Adjudicar el contracte de les Obres de condicionament de la carretera
TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1A fase Tram PK
0+700 a TV-3406 a l'empresa UTE Transmaber- Eiffage, per un import
de 2.042.715,22€ (IVA inclòs). per resultar ser la millor oferta relació
qualitat preu, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic

L’acta de la mesa es va publicar el dia 11 d'octubre de 2018 al Perfil de
Contractant.
7. En data 15 d’octubre de 2018, l’empresa UTE, Transmaber, SL-Eiffage
Infraestructuras, SAU ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 84.409,72 euros, segons cartes de
pagament núm. 2018000723 i 2018000724 i la resta de documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
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L’informe esmentat diu el següent, de forma literal:
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8. En data 18 d’octubre de 2018 (rebut el 22/10/2018) el director de l’Àrea
del SAT presenta el següent informe, en el qual sol·licita, amb la conformitat
de l’UTE proposada com a adjudicatària, l’inici de les obres de referència el
juny de 2019, donat que per executar-les és necessari que els canals de reg
i desguàs de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre
estiguin fora de servei, sense aigua, i això, donades les dates en les què
ens trobem, es preveu que sigui el proper juny de 2019.

“Amb data 19 de setembre de 2018, s'ha proposat l’adjudicació de les
obres de Condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant
Carles de la Ràpita, 1A fase Tram PK 0+700 a TV-3406 a l'empresa UTE
TRANSMABER SL - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU. L’inici
previst de l’obra es el mes de novembre de 2018 i el termini d’execució
fixat al projecte és de 12 mesos.
Una part important de l'execució de l'obra afecta els canals de reg i
desguàs de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de
l'Ebre. S’ha de construir una rotonda sobre aquests canals i això implica
la desviació prèvia dels serveis afectats i la posterior construcció de
calaixos de formigó per la canalització dels canals. Per executar aquesta
part de l’obra és necessari que els canals estiguin fora de servei, sense
aigua.
Els tècnics de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de
l'Ebre ens han informat que els canals romandran sense aigua entre
finals de desembre de 2018 i començaments d’abril de 2019 (s’adjunta el
correu electrònic de la Comunitat de Regants).
El Pla d’Obra del projecte Condicionament de la carretera TV-3408 des
d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase. Tram PK 0+700 a TV3406 preveu tres mesos de treballs previs a l’execució dels calaixos
(obres de fàbrica 1 i 2) que s’ha de fer amb els canals sense aigua i quasi
tres mesos per a l’execució dels calaixos (s’adjunta el Pla d’obra del
projecte).
Ens hem posat en contacte amb els representants de l’empresa UTE
TRANSMABER SL - EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SAU proposada
com adjudicatària per analitzar si, començant el mes de novembre, és
possible fer els treballs previs necessaris per executar la part d’obra que s’
ha de fer durant el període de tancament dels canals en un mes. De l’
anàlisi feta, donada la dificultat d’aconseguir-ho en un termini tant ajustat i
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Per aquests motius es proposa l'ajornament de l'inici de les obres fins al
proper mes de juny de 2019.”
9. En data 24 d’octubre de 2018, la Intervenció General ha emès informe de
conformitat de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
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el risc que suposaria el seu incompliment per l’execució de l’obra, es
conclou que el més convenient seria traslladar l'inici de les obres al mes
de juny del 2019 per tal de poder fer totes les tasques prèvies i planificar
millor la part d’obra que s’ha d’executar durant el tancament dels canals
entre desembre de 2019 i març de 2020.

10. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon al president
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern
(decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Per tal de no demorar
l'adjudicació d’aquest procediment i donat que no està prevista sessió de
Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta
competència.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar el contracte de
les obres de condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant
Carles de Ràpita, 1A Fase Tram Pk 0+700 A TV-3406, delegada per la
Presidència, mitjançant decret núm. 2015- 002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 19 de
setembre de 2018.
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Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

1.688.194,40€
354.520,82€
2.042.715,22€

D’acord amb l’informe del responsable del contracte de data 18/10/2018,
emès amb la conformitat del proposat adjudicatari, l’acta de comprovació de
replantejament i l’inici de les obres tindrà lloc el proper mes de juny de 2019.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9BA491E18EF946AE9C8D87431AFB4BA5 i data d'emissió 31/10/2018 a les 14:51:04

Codi de verificació: eb11a31c-8aab-440c-ace3-d249dc8aafa6
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=eb11a31c-8aab-440c-ace3-d249dc8aafa6

Tercer. Adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la
carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1A fase Tram
PK 0+700 a TV-3406, a l’empresa UTE, Transmaber, SL-Eiffage
Infraestructuras, SAU constituïda amb UTE AMPOSTA segons l’establert a
la Llei 18/1982 de 26 maig, amb CIF U55739585 per un import de DOS
MILIONS QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-IDOS CÈNTIMS (2.042.715,22€), IVA inclòs, amb el desglossament següent:

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2018/3020/453/61975/01 del pressupost de la
Diputació, per import de 2.042.715,22 amb número d'operació
D2018042122.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a
la signatura de formalització del contracte administratiu corresponent en el
termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació de la resolució, 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 de la resolució, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.

Transcripció del decret número 2018-0003353 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 31/10/2018
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: eb11a31c-8aab-440c-ace3-d249dc8aafa6

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9BA491E18EF946AE9C8D87431AFB4BA5 i data d'emissió 31/10/2018 a les 14:51:04

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=eb11a31c-8aab-440c-ace3-d249dc8aafa6

El president

Josep Poblet i Tous
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