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Referència:

RLP/cfc/ela

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicar la contractació, per procediment obert, del servei de redacció
dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de 26
municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5): Lots: 1, 2 i 3
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 E0F350ADE40A4B2E8151AA8E0B746488 i data d'emissió 27/04/2020 a les 13:58:00
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Expedient:

Fets
1. Per Decret de Presidència, núm. 2019-0003354, de data 14 d’agost de 2019,
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5): Lots: 1, 2 i
3, amb un pressupost base de licitació de 208.281,72 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 8 d'octubre de 2019,
es va constituir la Mesa de Contractació, per examinar la documentació
administrativa aportada pels set (7) licitadors presentats que són els següents:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

GRUPO CONSIDERA SL

2

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL SLU

3

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES SL

4

EL RISELL SCCL

5

LAVOLA 1981 SAU

6

ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS SL

7

ARDA Gestió i Estudis Ambientals SL

La Mesa va comprovar que era correcta i va decidir acceptar els set (7)
licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobre núm. 2
dels set licitadors acceptats, que contenia la proposta avaluable en base a
judicis de valor i es va demanar al responsable del contracte què examinés i
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4. En data 26 de novembre de 2019, el responsable del contracte va emetre
informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de
valor, el qual es transcriu parcialment a continuació:
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valorés la documentació presentada d'acord amb els criteris establerts en l’
Annex XII del Plec de clàusules administratives particulars. El resum de
l'obertura i l’acta d’aquesta Mesa es van publicar al Perfil de contractant en
data 10 d'octubre i 26 de novembre de 2019 respectivament.

“Amb relació a la valoració de les pliques presentades en el sobre número 2 del
contracte referent al Servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona
(fase 5): Lots: 1, 2 i 3, un cop revisada i valorada la documentació tècnica les
ofertes dels licitadors han obtingut les puntuacions següents:
Criteri B1:
Grau
concreció
pla.
Puntuació màxima
licitador

Criteri B2:
Criteri B3: Grau
d e Caracterització
de coneixement Puntuació Total
del de la pobresa
del Pacte
energètica

[0 – 2,00]

[0 – 1,50]

[0 – 1,00]

[0 – 4,50]

1

GRUPO CONSIDERA SL

0,95

1,35

0,73

3,03

2

ARUM
CONSULTORIA
AMBIENTAL, SLU

1,45

1,30

0,85

3,60

3

SM,
SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL

0,25

0,85

0,75

1,85

4

EL RISELL, SCCL

1,55

1,25

0,90

3,70

5

LA VOLA 1981 SAU

1,90

1,20

0,90

4,00

6

ECOTERRAE
SOLUTIONS, SL

0,85

0,60

0,80

2,25

7

ARDA gestió
ambientals, SL

1,75

1,20

0,95

3,90

GLOBAL
i

estudis

La puntuació màxima d’aquest sobre és de 4,50 punts, i la puntuació mínima
per passar a la següent fase és de 2,70 punts.
Consegüentment, passen a la següent fase, és a dir a l’obertura del sobre 3 o
C, les empreses següents:
1. GRUPO CONSIDERA SL
2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU
4. EL RISELL SCCL
5. LA VOLA 1981, SAU
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5. En data 4 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació es va reunir per
estudiar i assumir l'informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici
de valor.
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7. ARDA Gestió i Estudis Embientals, SL “

A continuació, la Mesa, en acte públic, va procedir a l’obertura del sobre 3, dels
cinc (5) licitadors que havien passat a la següent fase, que contenia la l'oferta
econòmica i la resta de criteris automàtics. El Sr. President va demanar al
responsable del contracte què examinés i i valorés la documentació presentada
per les empreses, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XII del Plec de
clàusules administratives. El resum de l'obertura i l’acta d’aquesta Mesa es van
publicar al Perfil de contractant en data 5 i 12 de desembre de 2019
respectivament.
6. En data 9 de desembre de 2019, el responsable del contracte, va emetre
informe d’ofertes anormalment baixes, el qual es transcriu parcialment a
continuació:
“D’acord amb el que s’estableix en l’annex XII, criteris d’avaluació avaluables
de forma automàtica, es consideren ofertes amb valors anormalment baixos
aquelles que compleixin els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Aplicant aquests criteris a les ofertes presentades s’obtenen els resultats
següents:

Transcripció del decret número 2020-0001344 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 27/04/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 27/04/2020 a les 12:28:06

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/

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 E0F350ADE40A4B2E8151AA8E0B746488 i data d'emissió 27/04/2020 a les 13:58:00

Codi de verificació: ea7d6a04-8faa-4d8d-acd7-775a18ab0bcb

Pàgina: 4 de 13
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ea7d6a04-8faa-4d8d-acd7-775a18ab0bcb

Es comprova que les pliques següents presenten ofertes amb valors
anormalment baixos:

ofertes dels lots 1, 2 i 3 de l’empresa LA VOLA 1981, SAU

Conclusions

Transcripció del decret número 2020-0001344 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 27/04/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 27/04/2020 a les 12:28:06

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/

Aquesta justificació s’haurà de fer d’acord amb allò establert en el punt 2.2.10,
Ofertes amb valors anormalment baixos, del Plec de clàusules administratives
particulars, i d’acord amb allò establert en el punt 10.4, Forma d'acreditació de
la solvència tècnica (criteris de solvència), de la Memòria justificativa de la
necessitat de contractar.”
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Amb relació a la valoració de les ofertes anormalment baixes de les pliques
presentades per contractar el servei de redacció dels Plans d’Acció per l’
Energia Sostenible i el Clima (PAESC – Fase 5), cal sol·licitar a l’empresa
licitadors LA VOLA 1981, SAU que justifiqui les ofertes presentades en els lots
1, 2 i 3.

7. En data 10 de desembre de 2019, la unitat de Contractació i Expropiacions
va requerir a l’empresa LA VOLA 1981, SAU, per a que justifiqués la seva
oferta considerada anormalment baixa, la qual va presentar la documentació
justificativa en data 19 de desembre de 2019.
8. En data 20 de gener de 2020, el responsable del contracte, va emetre
informe justificatiu d’ofertes anormalment baixes, publicat en el perfil de
contractant en data 27 de febrer de 2020, el qual es transcriu parcialment a
continuació:
“Amb referència a la justificació de les ofertes anormalment baixes de les
pliques presentades en el procés de licitació per contractar el servei de
redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26
municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 5 lots 1, 2 i 3), informo que:
• els conceptes de despesa justificats són adequats i recullen les despeses
necessàries per a l’execució dels lots 1, 2 i 3.
• la dedicació horària justificada per l'empresa es considera suficient per
satisfer l'objecte del contracte tenint en compte l’experiència de l’empresa, la
disponibilitat d’eines de càlcul i plantilles pròpies i l’aplicació de metodologies
de treball que li permeten reduir els temps de dedicació a les tasques a
executar.
• El personal adscrit al contracte és l’adient per als lots 1 i 2 i compleix amb els
requisits de l’equip de treball i amb el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos
de Catalunya. En el lot 3, no es compleix amb el conveni col·lectiu d’oficines i
despatxos de Catalunya en la contractació del tècnic 2.
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• S’accepta l’oferta anormalment baixa presentada per l’empresa LAVOLA
1981, SAU, per als lots 1 i 2.
• No s’accepta l’oferta anormalment baixa presenta per l’empresa LAVOLA
1981, SAU, per al lot 3.”
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Per tant:

9. En data 22 de gener de 2020, el responsable del contracte, va emetre
informe de valoració global (criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis
de valor i criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtics), publicat en el
perfil de contractant en data 27 de febrer de 2020, el qual es transcriu
parcialment a continuació:
“De conformitat amb l’Annex XI – Criteris d’adjudicació avaluables en base a
judici de valor (sobre núm. 2) i l’Annex XII – Criteris d’avaluació avaluables de
forma automàtica (sobre núm. 3), del plec de clàusules administratives
particulars, les puntuacions globals obtingudes per cada una de les empreses
licitadores ha estat la següent:
Puntuació total
Lot 1
Sobre B:
crite-ris amb
judici de
valor

Sobre C:
Crite-ris
automà-tics

[0,00 4,50]

[0,00 5,50]

Lot 2

Total

[0,00 10,00]

Sobre B:
criteris amb
judici de
valor
[0,00 4,50]

Sobre C:
Crite-ris
automà-tics
[0,00 5,50]

Lot 3

Total

[0,00 10,00]

Sobre B:
crite-ris
amb judici
de valor
[0,00 4,50]

Sobre C:
Criteris
automà-tics
[0,00 5,50]

Tot-al

[0,00 10,00]

1

GRUPO CONSIDERA SL

3,03

4,76

7,79

3,03

5,15

8,18

3,03

5,15

8,18

2

ARUM CONSULTORIA
AMBIENTAL, SLU

3,60

3,44

7,04

3,60

2,59

6,19

3,60

2,63

6,23

3

SM, SISTEMAS
MEDIAMBIENTALES, SL

1,85

---

---

1,85

---

---

1,85

---

---

4

EL RISELL SCCL

3,70

2,90

6,60

3,70

3,21

6,91

3,70

2,66

6,36

5

LAVOLA 1981, SAU

4,00

5,50

9,50

4,00

5,36

9,36

4,00

---

---

ECOTERRAE GLOBAL
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SOLUTIONS, S.L.

2,25

---

---

2,25

---

---

2,25

---

---

7

ARDA Gestió i Estudis
Ambientals, SL

3,90

4,46

8,36

3,90

4,06

7,96

3,90

4,06

7,96

Nota: La puntuació de color verd és la millor de cada lot i la de color groc la
segona millor.
No s’han pogut valorar:
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• Les ofertes de les empreses SM, Sistemas Mediambientals, SL i
ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, S.L. ja que no han assolit la puntuació
mínima de la fase de valoració dels criteris avaluables en base a judicis de
valor (Sobre B o 2). De conformitat amb el punt 9 .- Criteris d’adjudicació, de la
memòria justificativa de la necessitat de contractar, la
puntuació mínima per superar aquesta fase és de 2,70.
• L’oferta de l’empresa LAVOLA 1981, SAU, corresponent al lot 3 degut a que
no s’ha acceptat la justificació de l’oferta anormalment baixa.
Conclusions
Amb referència a les ofertes presentades per les empreses licitadores en els
sobres B i C en el procés de licitació per contractar el servei de redacció dels
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (Fase 5 lots 1, 2 i 3), informo que la proposta d’
adjudicació per a cada un dels lots és la següent:
• Lot 1: LAVOLA 1981, SAU.
• Lot 2: GRUPO CONSIDERA, SL.
• Lot 3: ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL.
Tot i que l’empresa LAVOLA 1981, SAU, ha obtingut la màxima puntuació en el
lot 2, en l’Annex I.- Limitació als lots, del plec de clàusules administratives
particulars, s’estipula que el màxim de lots per empresa serà un i que, en el cas
que una mateixa empresa rebi la màxima puntuació en més d’un lot se li
adjudicarà el lot de manera ordinal.”
10. En data 28 de gener de 2020, la Mesa de Contractació va estudiar i
assumir l'informe de valoració emès pel responsable del contracte, de data 22
de gener de 2020, i va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
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- Adjudicar el contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona
(fase 5): Lots: 1, 2 i 3, d’acord amb el següent detall:
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- No acceptar l’oferta de l’empresa LAVOLA 1981, SAU per al lot 3 i exclourela del quadre de valoració de les ofertes per al lot 3, atès que no es considera
justificada la seva baixa.

· Lot 1 a l’empresa LAVOLA 1981, SAU, per l’import de 47.153,70 € (IVA
inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment
del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic en endavant (LCSP).
· Lot 2 a l’empresa GRUPO CONSIDERA, SL, per l’import de 42.350,00 € (IVA
inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment
del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la LSCP.
· Lot 3 a l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL, per l’import de
52.417,20 € (IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, previa
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de
la LSCP.
- Establir que l’ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que preveu l’
article 150.2 LCSP és el següent:
Lot 1
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

5. LA VOLA 1981 SAU

9,50

2

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

8,36

3

1. GRUPO CONSIDERA, SL

7,79

4

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

7,04

5

4. EL RISELL, SCCL

6,60

Lot 2
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

1. GRUPO CONSIDERA, SL

8,18

2

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

7,96

3

4. EL RISELL, SCCL

6,91

4

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

6,19
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Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

7,96

2

4. EL RISELL, SCCL

6,36

3

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

6,23

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, va acceptar
les propostes d’ajudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pogués requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE E0F350ADE40A4B2E8151AA8E0B746488 i data d'emissió 27/04/2020 a les 13:58:00
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Lot 3

L’acta d’aquesta Mesa es va publicar al Perfil de Contractant en data 27 de
febrer de 2020.
11. En data 12 de febrer de 2020, l’empresa LA VOLA 198, SAU, va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de
1.948,52 €, segons carta de pagament núm. 2020000081 i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
12. En data 10 de febrer de 2020, l’empresa GRUPO CONSIDERA, SL, va
aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total
de 1.750,00 €, segons carta de pagament núm. 2020000077 i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
13. En data 14 de febrer de 2020, l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals,
SL va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
total de 2.166,00 €, segons carta de pagament núm. 2020000122 i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
14. La competència per adjudicar el contracte del servei de redacció dels Plans
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5): Lots: 1, 2 i 3 correspon a la presidenta de
la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret
núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019). Atès que per Decrets de la
Presidència núms. 2020-0000847 i 2020-0001034, de dates 13 i 27 de març de
2020, respectivament, s’han suspès les sessions ordinàries dels òrgans
col·legiats de la Diputació de Tarragona que estaven previstes per a les
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Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la LSCP, estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del
contracte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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properes setmanes, la resolució dels assumptes s'ha de fer prèvia avocació de
la competència delegada per part del seu titular.

2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius
pressupostos.
3. 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.
4. Decret de la Presidència núm. 2020-0000847, de data 13 de març de 2020,
de suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació
de Tarragona.
5. Decret de la Presidència núm. 2020-0001034, de data 27 de març de 2020,
de pròrroga de la suspensió de les sessions dels òrgans col·legiats i remissió
d'informació de resolucions als diputats i diputades.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte del
servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5): Lots: 1, 2 i
3 , delegada per la presidència mitjançant Decret núm. 2019-0003370, de 14 d’
agost de 2019.
Segon. Excloure dels tres lots de la licitació a les empreses SM, Sistemas
Medioambientales, SL i ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS, S.L. ja que no
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Tercer. Adjudicar el lot 1 del contracte del servei de redacció dels Plans d’
Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5) a l’empresa LA VOLA 198, SAU (plica 5),
amb NIF núm. A58635269 per un import de QUATRE-SET MIL CENT
CINQUANTA-TRES SET- euros amb SETANTA cèntims (47.153,70 €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
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van assolit la puntuació mínima de la fase de valoració dels criteris avaluables
en base a judicis de valor (Sobre 2) i del lot 3 a l’empresa LAVOLA 1981, SAU
ja que no es considera justificada la baixa anormal de la seva oferta.

Preu màxim sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

38.970,00 €
8.183,70 €
47.153,70 €

Quart. Adjudicar el lot 2 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5) a l’empresa GRUPO CONSIDERA, SL
(plica 1), amb NIF núm. B90054065 per un import de QUARANTA-DOS MIL
TRES-CENTS CINQUANTA euros (42.350,00 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu màxim sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

35.000,00 €
7.350,00 €
42.350,00 €

Cinquè. Adjudicar el lot 3 del contracte del servei de redacció dels Plans d’
Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5) a l’empresa ARDA Gestió i Estudis
Ambientals, SL (plica 7), amb NIF núm. B61739470 per un import de
CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS DISSET euros amb VINT cèntims (
52.417,20 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu màxim sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

43.320,00 €
9.097,20 €
52.417,20 €

Sisè. Establir que l’ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que
preveu l’article 150.2 LCSP és el següent:
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Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

5. LA VOLA 1981 SAU

9,50

2

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

8,36

3

1. GRUPO CONSIDERA, SL

7,79

4

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

7,04

5

4. EL RISELL, SCCL

6,60

Lot 2
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Lot 1

Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

1. GRUPO CONSIDERA, SL

8,18

2

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

7,96

3

4. EL RISELL, SCCL

6,91

4

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

6,19

Lot 3
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

7. ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

7,96

2

4. EL RISELL, SCCL

6,36

3

2. ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SLU

6,23

Setè. Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquest contracte, per import
de 141.920,90 € (IVA inclòs), amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del pressupost de la Diputació.
Aplicació pressupostària

Import

Any

Lot 1

1200 / 170 / 22706 01

28.292,22 €

2020

Lot 1

1200 / 170 / 22706 01

18.861,48 €

2021

Lot 2

1200 / 170 / 22706 01

25.410,00 €

2020

Lot 2

1200 / 170 / 22706 01

16.940,00 €

2021

Lot 3

1200 / 170 / 22706 01

31.450,32 €

2020

Lot 3

1200 / 170 / 22706 01

20.966,88 €

2021

Vuitè. Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en
exercicis futurs a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos.
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Desè. Emplaçar a l'adjudicatari per a què 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 LCSP.

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 E0F350ADE40A4B2E8151AA8E0B746488 i data d'emissió 27/04/2020 a les 13:58:00

Codi de verificació: ea7d6a04-8faa-4d8d-acd7-775a18ab0bcb

Pàgina: 13 de 13
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ea7d6a04-8faa-4d8d-acd7-775a18ab0bcb

Novè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 2.3.5
del Plec de clàusules administratives particulars.

Onzè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d’Assistència
Municipal.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.

- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals
de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al
que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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