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Acord

Adjudicar la contractació, per procediment obert simplificat, de les obres de construcció
d'una depuradora d'aigües residuals al Castell-Monestir d'Escornalbou pel Projecte
"Operació Baronia d'Escornalbou“, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 6.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per Acord de Junta de Govern de data 11 de febrer de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de construcció d'una
depuradora d'aigües residuals al Castell-Monestir d'Escornalbou pel Projecte "Operació
Baronia d'Escornalbou“, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu
d'inversió en creixement i ocupació, eix 6, amb un pressupost base de licitació de 206.278,49
euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 30 d’abril de 2020, es va constituir la
Mesa de Contractació, per a l'obertura dels sobres electrònics que contenia la documentació
administrativa i la proposició econòmica dels cinc (5) licitadors presentats. El resum de les
ofertes, publicat en el Perfil de contractant en data 3 de maig de 2020, és el següent:
Sobre núm. 3
Documentació subjecte a criteris d’adjudicació subjectes a
valoració automàtica:
Núm.
Plica

1
2
3

LICITADOR

VITAQUA, SA

SOLVETIA, SL
COBRA INSTALACIONES
SERVICIOS, SA

1. Proposta econòmica (IVA exclòs)
2. Increment del termini de garantia de l’obra i Servei d’
assistència tècnica de l’obra executada
1.................................. 151.725,50 €
2.................................. 2 anys
1.................................. 158.203,67€
2................................... 2 anys
Y 1.................................. 147.020,30 €
2................................... 2anys
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CATALANA
D’OBRES
PENEDÈS, SA

5

CONTRATAS VILOR, SL

DEL 1.................................... 146.116,77 €
2.................................... 2 anys
1.....................................170.475,00 €
2.....................................2 anys

La Mesa, en la mateixa sessió, va comprovar que cap de les ofertes es trobava en situació
d'anormalitat en aplicació dels criteris definits en l'annex XIII del Plec de clàusules
administratives particulars, i a continuació, va procedir a valorar les ofertes d’acord amb els
criteris de valoració establerts en el mateix annex XIII del Plec, obtenint el resultat següent:
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Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 70 punts
Criteri 2: Increment del termini de garantia de l’obra i servei d’assistència tècnica de l’obra
executada, fins a 30 punts

Plica
núm.

Licitador

Import Oferta
IVA exclòs

Increment
termini
garantia

Puntuació
oferta

Puntuació
increment
termini
garantia

Puntuació
total

1

VITAQUA SA

151.725,50 €

2

53,88

30,00

83,88

2

SOLVETIA, S.L.,

158.203,67 €

2

35,27

30,00

65,27

3

COBRA
INSTALACIONES
SERVICIOS, S.A.

Y

147.020,30 €

2

67,40

30,00

97,40

4

CATALANA D’OBRES
DEL PENEDÈS S.A

146.116,77 €

2

70,00

30,00

100,00

5

CONTRATAS VILOR,
S.L.,

170.475,00 €

2

0,01

30,00

30,01

La mesa, per unanimitat, va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- Adjudicar el contracte d’obres de construcció d'una depuradora d'aigües residuals al CastellMonestir d'Escornalbou pel Projecte "Operació Baronia d'Escornalbou“, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 6, a
l'empresa CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS S.A, amb NIF A67503631, per un import de
176.801,29 € (IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix l’article 159.4) de la Llei de contractes del sector
públic en endavant (LCSP).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.2 LCSP:
Núm.
ordre

Licitador

Import Oferta
IVA exclòs

Puntuació total

1

Plica 4. CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS S.A

146.116,77 €

100,00

2

Plica 3. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,
S.A.

147.020,30 €

97,40

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/06/2020 a les 20:00:45

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/

Plica 1. VITAQUA SA

151.725,50 €

83,88

4

Plica 2. SOLVETIA, S.L.,

158.203,67 €

65,27

5

Plica 5. CONTRATAS VILOR, S.L.,

170.475,00 €

30,01

L’acta d’aquesta Mesa es va publicar al Perfil de Contractant en data 7 de maig de 2020.
3. En data 15 de maig de 2020, l’empresa CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA, va
aportar la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 7.305,84 €, segons
carta de pagament núm. 2020000275 i la resta de documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.
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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.
2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte 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).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 30 d’abril de 2020.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres de construcció d'una depuradora d'aigües residuals
al Castell-Monestir d'Escornalbou pel Projecte "Operació Baronia d'Escornalbou“, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació,
eix 6, a l’empresa CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA (plica 4), amb NIF A67503631,
per un import de CENT SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS UN euros amb VINT-I-NOU cèntims
(176.801,29 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu del contracte

146.116,77 €
30.684,52 €
176.801,29 €

Tercer. 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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Empresa

Puntuació

1

Plica 4. CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS S.A

100,00

2

Plica 3. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

97,40

3

Plica 1. VITAQUA SA

83,88

4

Plica 2. SOLVETIA, S.L.,

65,27

5

Plica 5. CONTRATAS VILOR, S.L.,

30,01

Quart. Nomenar el Sr. Jordi Fabregat Sanjuan com a director d’obra i coordinador de seguretat
i salut d'aquestes obres.

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 0DD019EDEEC6402DB44EFBBFE3B65130 i data d'emissió 16/06/2020 a les 21:31:23

Codi de verificació: 480a0725-e68f-4c9c-aec4-5c4a5c67e041

Pàgina: 4 de 4
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=480a0725-e68f-4c9c-aec4-5c4a5c67e041

Núm. ordre

Cinquè. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte, per import de 176.801,29 € (IVA
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 / 1200 / 336 / 60902 / 02 del pressupost
de la Diputació.
Sisè. 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.
Setè. 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.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal i a la
unitat de Patrimoni.

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.
- 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.
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