Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 13 de març de 2015

Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern,
sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous President de la
Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro
Molt Il·ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella

Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset
Domènech, i l' Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual.
Actua de Secretària la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.

Tots seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 25 de juliol de 2011 núm. registre 1-2011-1583
modificat per decret de data 16 d’abril de 2013 núm. 8004330008-002013-000655, i per acord de Ple de 29 de juliol de 2011, els membres de
la Junta de Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots
ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra
cosa.
SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA
6 DE MARÇ DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 6 de març de
2015.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura

PUNT 2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL
PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA MÉS ELS INTERESSOS DE DEMORA A L'ASSOCIACIÓ
DE DONES DE CABRA DEL CAMP, PER ACTIVITATS CULTURALS.
ANY 2011
FETS
1. La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en data 30 de gener de 2015,
va acordar iniciar l'expedient de reintegrament per la totalitat de la
subvenció concedida i pagada a l'Associació de Dones de Cabra del
Camp, l'any 2011, per import de 495,00 euros, per incompliment de
l'article 37.1b de la LGS per no considerar-se subvencionables les
despeses aportades en la "Sortida a Mollerussa 2011", notificant-ho a
l'interessat en data 2 de febrer, RS 2-2015-001362-1.
2. Exhaurit el termini de 15 dies, el Registre General de la Diputació de
Tarragona, a petició de la unitat gestora, informa que entre els dies 4 i 25
de febrer de 2015 (ambdós inclosos), l'Associació de Dones de Cabra del
Camp, no ha presentat cap escrit d'al·legacions i reclamacions.
3. En l'informe emès per la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona de data 5 de març de 2015 s'estableix que l'import dels
interessos de demora és de 66,69 euros.

Import
DATA INICI DATA FINAL
reintegrament

INTERÉS
DEMORA

TOTAL
INTERÈS

495,00

16/05/2012

31/12/2012

230

5,00%

15,55

495,00

01/01/2013

31/12/2013

365

5,00%

24,68

495,00

01/01/2014

31/12/2014

365

5,00%

24,68

495,00

01/01/2015

30/01/2015

30

4,375%

1,78

TOTAL

2

TOTAL
DIES

66,69

4. En el mateix informe s'indica també el lloc, la forma i el termini per fer
efectiu el pagament a reintegrar per l'Associació de Dones de Cabra del
Camp.

FONAMENTS DE DRET
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària
Reglament General de Recaptació (RGR), aprovat per RD 939/2005, de
29 de juliol
Ordenança general de gestió d'ingressos de dret públic de la Diputació de
Tarragona, publicada al BOPT núm. 292, de 20 de desembre de 2012.
Reial decret 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, publicat en el BOE núm. 59 de 9 de
març.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones, (LGS),
publicada al BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003.
Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, publicat al BOE
núm. 176 de 25 de juliol de 2006.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, publicades
al B.O.P. de 28/02/2012, aprovades pel Ple el 21/12/2011
Bases específiques de la convocatòria de l’exercici 2011, aprovades per
acord de la Junta de Govern 28/01/2011
Bases d'execució del pressupost de la Diputació, de l'exercici 2012

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l’obligació de l'Associació de Dones de Cabra del Camp,
a reintegrar l'import corresponent de la subvenció concedida i lliurada, per
la Diputació, per activitats culturals, any 2011, per incompliment de l'article
37.1b de la LGS.
L’import de la subvenció cobrada més els interessos de demora
corresponents a reintegrar per l'Associació de Dones de Cabra del Camp,
és de 561,69 euros (495,00 euros de principal + 66,69 euros d’interessos
de demora). Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva en el termini següent:
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-

-

Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data
de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil
immediatament posterior.
Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la
data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent o l’hàbil
immediatament posterior

Si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït el reintegrament per part
de l'Associació de Dones de Cabra del Camp, s’iniciarà el cobrament en
via executiva, per compensació o a través de BASE, amb el recàrrec
corresponent.
Forma de pagament: Personalment en la Tresoreria de la Diputació, per
transferència bancària al compte: ES88 2013-3056-07-0210098938 de
Catalunya Banc, per correu, enviant xec conformat a nom de Diputació
Tarragona i una fotocòpia de la notificació de liquidació o qualsevol altre
mitjà que accepti la Tresoreria de la Diputació.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria General
de la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
− Recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de
l’endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI-SAM
Medi Ambient, Salut Pública i Territori

PUNT 3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS.
CONVOCATÒRIA 2014. AJUNTAMENT DE FALSET.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 14 de febrer de 2014, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals per l’exercici 2014 i publicada
al BOPT núm. 51 de data 3 de març de 2014.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 26 de setembre de 2014, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Falset una
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subvenció de 1.817,16 € amb càrrec a la partida 2015/1200/313/46212/02
i núm. d’operació 2014036823, per actuacions al consultori mèdic local.
3.- Mitjançant escrit, de data 10 de febrer de 2015, (RE 8004330008-12014-005161-2, de 17 de febrer de 2014), l’Ajuntament de Falset
comunica la renúncia a la subvenció atorgada davant la impossibilitat de
realitzar l’actuació.

FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb
la renúncia al dret en què es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no
estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
2.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les
condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de
portar a terme aquestes per part del beneficiari.
3.- En el present cas, l’Ajuntament de Falset renuncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions dels consultoris mèdics locals, per efectuar la
renúncia a la subvenció concedida.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions dels
consultoris mèdics locals, per import de 1.817,16 €. concedida a
l’Ajuntament de Falset, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de 26 de setembre de 2014.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Falset
amb càrrec a la partida 2015/1200/313/46212/02 i núm. d’operació
2014036823 corresponent al concepte i import abans esmentat.
Tercer.- Notificar aquest resolució a l’Ajuntament de Falset i traslladar-lo a
la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
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-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

SERVEIS INTERNS

Contractació, aprovisionaments i expropiacions
PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS JUSTOS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "MODIFICAT NÚM. 4 DE LA 2A FASE
D'ACCÉS SUD A L'AMETLLA DE MAR, INCLOSA EN EL CONVENI
PENTA".
ANTECEDENTS DE FET
1. Els Ajuntaments de l’Ametlla de Mar i del Perelló, per acord dels
respectius plens del dia 31 de juliol de 2013, van aprovar definitivament el
Projecte modificat núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d’accés sud a
l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA (BOP núm. 133, de 10 de
juny de 2014). Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.
En data 25 d’abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar el conveni signat entre aquesta i els ajuntaments de
l’Ametlla de Mar i del Perelló sobre el finançament i l’execució de les
obres del Projecte indicat (BOP núm. 147, de 27 de juny de 2014).
En data 30 de maig de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar l’acceptació de la delegació de la competència dels ajuntaments
de l’Ametlla de Mar i del Perelló per expropiar els terrenys ubicats als
respectius termes municipals i necessaris per executar les obres del
Projecte indicat (BOP núm. 137, de 14 de juny de 2014).
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte
va ser publicada al BOP núm. 184, de 9 d'agost de 2014, al Diari de
Tarragona de data 8 d’agost de 2014, i es va exposar al tauler d’anuncis
de la Diputació de Tarragona i dels Ajuntaments del Perelló i de l'Ametlla
de Mar.
3. S’ha arribat al mutu acord amb alguns dels propietaris afectats amb els
quals encara no s'havia pogut aconseguir, respecte les afectacions a les
finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus considerats justos per
la Diputació.
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4. La Intervenció general ha emès informe favorable sobre l’existència de
crèdit per al pagament del preu just.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb
l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la
província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que
consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén
implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació
dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que
són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de
Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març de
2015, S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar els preus justos de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte modificat
núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar,
inclosa en el Conveni PENTA:

Finca

Propietari

Domicili

2bis

CAMPING L'AMETLLA
PLATJA, SL

VILLAGE

5

CAMPING L'AMETLLA
PLATJA, SL

VILLAGE

6

CAMPING L'AMETLLA
PLATJA, SL

VILLAGE

8

CAMPING L'AMETLLA
PLATJA, SL

VILLAGE

Paratge Santes Creus, s/n
43860 – L'AMETLLA DE
MAR
Paratge Santes Creus, s/n
43860 – L'AMETLLA DE
MAR
Paratge Santes Creus, s/n
43860 – L'AMETLLA DE
MAR
Paratge Santes Creus, s/n
43860 – L'AMETLLA DE
MAR

NIF

Import

B60711876

957,95

B60711876

1.344,40

B60711876

7.131,72

B60711876

16.184,86

27

3.338,37

34

512,18

7

36

7.661,14

51

374,81

53

375,32

TOTAL

37.880,75

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos,
per un import total de TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (37.880,75), amb càrrec a la
partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2015.
TERCER. Citar als propietaris afectats durant la segona quinzena del mes
d'abril per a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i
ocupació.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en
l’esmentat acte:
•

XXX, de la Unitat de Contractació, Aprovisionaments
Expropiacions, o XXX de l’Àrea de Serveis Interns.

•

XXX, tresorer general, o XXX Secció de Tresoreria.

i

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a
la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a
cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos
mesos a comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de pagament i
d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de conformitat
amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.

PUNT 5.- PROPOSA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS
MUNICIPALS DE 20 MUNICIPIS PILOT, AMB UN PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ DE 41.000,00 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 12 de desembre de 2014, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), del subministrament de les xarxes informàtiques locals
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municipals de 20 ajuntaments pilot, amb un pressupost base de licitació
de 41.322,31 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 30 de gener de 2015, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) dels cinc (5) licitadors presentats
que són els següents:
Plica
núm.
1
2
3
4
5

Licitador
IRD TELECOMUNICACIONES, SL
TELEX INTEGACIÓ DE XARXES, SA
ENE TARRAGONA, SA (TELECOMUNICACIONS)
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE, SL

La Mesa va constatar que la documentació aportada pels cinc licitadors és
correcta i va acordar admetre'ls.
3. A continuació, en acte públic, es van obrir els sobres B dels licitadors
acceptats amb el resultat següent:
Plica
núm.
1
2
3
4
5

Licitador
IRD TELECOMUNICACIONES, SL
TELEX INTEGACIÓ DE XARXES, SA
ENE TARRAGONA, SA (TELECOMUNICACIONS)
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE, SL

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
36.674,78 €
35.095,24 €
36.679,81 €
31.031,54 €
31.545,50 €

Tot seguit es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d’acord amb els criteris establerts en l’apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars).
4. En data 4 de febrer, el cap de la Unitat d'Informàtica Municipal i
Cartografia, va informar sobre la proposició econòmica i documentació
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris
d'adjudicació avaluables de forma automàtica, el següent:
"INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL
PROCEDIMENT OBERT PER CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE
LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS MUNICIPALS DE 20
AJUNTAMENTS PILOT. (Exp. 800433-2014-064-4040-000396)
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques, es valoraran els tres criteris
definits tenint en compte la documentació presentada de la forma següent:
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Criteri 1
A les condicions econòmiques (70 punts)
Puntuació oferta=70x(Preu oferta més econòmic / Preu Ofert) sense iva
Empresa
Oferta
Puntuació
Econòmica
*sense iva
IRD TELECOMUNICACIONES S.L.
36.674,78
59,23
TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES S.A.
35.095,24
61,90
ENE TARRAGONA
36.679,81
59,22
S.A.(TELECOMUNICACIONS)
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD S.L.
31.031,54
70,00
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE S.L.
31.545,50
68,86
Criteri 2
Millores
2.1 Ampliació garantia addicional a l’any exigit al plec (2 punts per any
addicional) fins un màxim de (8 punts).
2.2 Reducció en setmanes del temps d’execució respecte a les 10 exigides al
plec (2 punts per setmana de reducció) fins un màxim de (10 punts).
2.3 Realització de la totalitat dels treballs fora de la jornada normal d’atenció al
públic de l’ajuntament (7 punts).
2.4 Certificat FORTINET “Authorized reseller” (5 punts).
Empresa
2. 2.2 2. 2. Puntuació
1
3 4
IRD TELECOMUNICACIONES S.L.
8 10 7 5
30
TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES S.A.
8 10 7 0
25
ENE TARRAGONA
8 4
0 0
12
S.A.(TELECOMUNICACIONS)
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD S.L.
8 10 7 5
30
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE S.L.
8 10 7 5
30
RESUM DE PUNTUACIONS
Empresa
IRD TELECOMUNICACIONES S.L.
TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES S.A.
ENE TARRAGONA,SA.(TELECOMUNICACIONS)
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD S.L.
TELECOMUNICACIONES DE LEVANTE S.L.

1
59,23
61,90
59,22
70,00
68,86

2
30
25
12
30
30

Total
89,23
86,90
71,22
100
98,86

És per això que es proposa adjudicar la contractació del SUBMINISTRAMENT
DE LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS MUNICIPALS DE 20
AJUNTAMENTS PILOT a l’empresa INTEGRACIONES DIGITALES GOLD S.L.,
d’acord amb les puntuacions obtingudes."

5. En data 13 de febrer de 2015, la Mesa de contractació va assumir
aquest informe i va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació
d'aquest contracte a l'empresa INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL
(plica 4) per resultar ser l'oferta econòmicament més avantatjosa (100
punts) i requerir, a aquesta empresa, la presentació del justificant d'haver
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constituït la garantia definitiva i altra documentació necessària per
adjudicar-li el contracte, d'acord amb els articles 146 i 151.2 del Text refós
de la llei de contractes del sector públic.
6. En data 3 de març de 2015, l'empresa INTEGRACIONES DIGITALES
GOLD, SL va aportar la documentació requerida així com la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.551,58 euros,
segons carta de pagament núm. 2015000113.
7. En data 9 de març de 2015 la Intervenció General emet informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contracte del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 25 de juliol de 2011 amb núm. registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de
Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març de
2015, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l'acte licitatori de l'esmentat contracte i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 13 de
febrer de 2015.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de les xarxes
informàtiques locals municipals de 20 ajuntaments pilot a l'empresa
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL (NIF B63343156), per la
quantitat total de TRENTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA VUIT
EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (37.548,16 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte:

31.031,54 €
6.516,62 €
37.548,16 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1112-920-63600.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 15a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Informàtica Municipal i
Cartografia, al Servei d'Assistència Municipal i a la Unitat de Patrimoni.
Setè. 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 156 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció
de la notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 6.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE
REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
A DIVERSES CARRETERES DEL CAMP DE TARRAGONA.
CARRETERA T-223 I D'ALTRES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 826.427,81 EUROS
(IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 5 de desembre de 2014, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), de les obres del Projecte de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp
de Tarragona. Carretera T-223 i d'altres de la Diputació de Tarragona,
amb un pressupost base de licitació de 826.427,81 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 6 de febrer de 2015, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) dels tres (3) licitadors presentats
que són els següents:

Plica
núm.
1
2
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Licitador
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
UTE TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA – M. I J. GRUAS, SA

3

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA (PANASFALTO)

La Mesa va constatar que la documentació aportada pels tres licitadors és
correcta i va acordar admetre'ls.
3. A continuació, en acte públic, es van obrir els sobres B dels licitadors
acceptats amb el resultat següent:
Plica
núm.
1
2
3

Proposició
econòmica
(IVA exclòs)
826.417,81 €
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
UTE TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA – M. I J. GRUAS, SA 822.000,00 €
825.000,00 €
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA (PANASFALTO)
Licitador

Tot seguit es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d’acord amb els criteris establerts en l’apartat n) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars).
4. En data 11 de febrer de 2015, el director de l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori va informar sobre la documentació tècnica
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris
d'adjudicació avaluables de forma automàtica, el següent:
"INFORME
sobre la valoració de les pliques acceptades al procediment obert
per contractar les obres de reparació del paviment amb mescla
bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de
Tarragona, carretera T-223 i d'altres de la Diputació de Tarragona
El pressupost base de licitació d'aquest contracte és de: 826.427,81 euros
(sense IVA).
S'han presentat les següents ofertes:
EMPRESA
1.-AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
2.-UTE TECNOLOGIA DE FIRMES SA - M I J GRUAS, SA
3.-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA (PANASFALTO)

OFERTA
ECONÒMICA
sense IVA
826.417,81
822.000,00
825.000,00

De l'anàlisi de les ofertes presentades i en aplicació de la clàusula setzena
apartat 5,3 del plec de clàusules administratives que regeix per a aquest
contracte cap de les ofertes econòmiques ha de considerar-se anormal o
desproporcionada.
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EQUIP
TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA
0-5

VIABILITAT
DE L'OBRA
0-5

MILLORES
EN
L'EXECUCIÓ
0-1

TOTAL

0,05

5,00

5,00

1,00

11,05

822.000,00 0,536

20,00

5,00

5,00

1,00

31,00

825.000,00 0,173

6,45

3,50

5,00

0,80

15,75

EMPRESA

1.-AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, SA
2.-UTE TECNOLOGIA DE
FIRMES SA - M I J GRUAS,
SA
3.-EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
(PANASFALTO)

BAIXA DE
L'OFERTA

826.417,81 0,001

OFERTA
ECONÒMICA

OFERTA
ECONÒMICA
0-20

D’acord amb els criteris establerts en l'apartat n) del quadre de característiques
del contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives), ha resultat que
l'empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat: UTE TECNOLOGIA DE
FIRMES SA – M I J GRUAS, SA :31 punts (s'adjunta quadre de valoració).

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de
Tarragona, carretera T-223 i d'altres de la Diputació de Tarragona, a l'empresa
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES SA – M I J GRUAS SA per un import de
822.000,00 euros (IVA exclòs)."

5. En data 13 de febrer de 2015, la Mesa de contractació va assumir
aquest informe i va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació
d'aquest contracte a l'entitat UTE TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA – M. I
J.GRUAS, SA, per resultar ser l'oferta més avantatjosa (31 punts) i
requerir, a aquesta empresa, la presentació del justificant d'haver
constituït la garantia definitiva i altra documentació necessària per
adjudicar-li el contracte, d'acord amb els articles 146 i 151.2 del Text refós
de la llei de contractes del sector públic.
6. En data 24 de febrer de 2015, l'entitat UTE MBC DIPTA, 2015
(TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA – M. I J.GRUAS, SA) va aportar la
documentació requerida així com la justificació d'haver constituït la
garantia definitiva per un import de 41.100,00 euros, segons cartes de
pagament núm. 2015000102 i 2015000103, per valor de 20.550,00 euros
cadascuna.
7. En data 9 de març de 2015 la Intervenció General emet informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contracte del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
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2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 25 de juliol de 2011 amb núm. Registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de
Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març de
2015, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l'acte licitatori de l'esmentat contracte i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 13 de
febrer de 2015.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres del Projecte de reparació del
paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la
xarxa del Camp de Tarragona. Carretera T-223 i d'altres de la Diputació
de Tarragona a l'entitat UTE MBC DIPTA, 2015 (NIF U55651889)
(TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA – M. I J.GRUAS, SA), per la quantitat
total de NOU-CENTS NORANTA QUATRE-MIL SIS-CENTS VINT
EUROS (994.620,00 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu del contracte:

822.000,00 €
172.620,00 €
994.620,00 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3060-453-61901-02.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Cinquè. Procedir a la devolució de les garanties provisionals a tots els
licitadors.
Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a
l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a la Unitat de Patrimoni.
Vuitè. 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 156 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
Règim de recursos:
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− Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció
de la notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 7.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DE LES TERRES DE
L'EBRE. CARRETERA T-702 I D'ALTRES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
826.433,78 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 5 de desembre de 2015 es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de les
obres del Projecte de reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa de Terres de l'Ebre. Carretera T702 i d'altres, amb un pressupost base de licitació de 826.433,78 euros
(IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 6 de febrer de 2015, va comprovar que la
documentació administrativa aportada pels licitadors era correcta i va
acordar admetre als 4 licitadors presentats. A continuació, en acte públic,
va procedir a l'obertura dels sobres B corresponents a la proposició
econòmica i documentació acreditativa de les referències tècniques per a
la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica,
amb el resultat següent:
Plica
núm.
1
2
3
4

Licitador
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
UTE AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
EIFFAGE INFAESTRUCTURAS, SA (PANASFALTO)

Oferta
econòmica
824.000,00 €
826.433,78 €
818.169,44 €
826.000,00 €

3. En data 11 de febrer de 2015, el director de l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori, emet informe de valoració de les ofertes
acceptades, que és el següent:
" INFORME sobre la valoració de les pliques acceptades al procediment
obert per contractar les obres de reparació del paviment amb mescla
bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de
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l'Ebre, carretera T-702 i d'altres de la Diputació de Tarragona

El pressupost base de licitació d'aquest contracte és de: 826.433,78 euros
(sense IVA)
S'han presentat les següents ofertes:

EMPRESA

1.-BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
2.-TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
3.-UTE AFICSA-BECSA
4.-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA
(PANASFALTO)

OFERTA
ECONÒMICA
sene IVA
824.000,00
826.433,78
818.169,44
826.000,00

De l'anàlisi de les ofertes presentades i en aplicació de la clàusula setzena
apartat 5,4 del plec de clàusules administratives que regeix per a aquest
contracte cap de les ofertes econòmiques ha de considerar-se anormal o
desproporcionada.
D’acord amb els criteris establerts en l'apartat n) del quadre de característiques
del contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives), ha resultat que
l'empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat: UTE AFICSA - BECSA:
31 punts (s'adjunta quadre de valoració).
Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de es Terres de
l'Ebre, carretera T-702 i d'altres de la Diputació de Tarragona, a l'empresa UTE
AFICSA - BECSA
per un import de 818.169,44 euros (IVA exclòs).
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Pressupost base de licitació:
Pressupost mitjà:
Termini d'execució

EMPRESA

1.-BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
2.-TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
3.-UTE AFICSA-BECSA
4.-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS
SA (PANASFALTO)

826.433,78
823.650,81
12 mesos

1,00
0,00

EQUIP
MILLORES
OFERTA
VIABILITAT
TÈCNIC
OFERTA BAIXA DE
EN
ECONÒMICA DEDICACIÓ DE L'OBRA
L'EXECUCIÓ
ECONÒMICA L'OFERTA
0-20
0-5
PLENA
0-1
0-5

TOTAL

824.000,00
826.433,78
818.169,44

0,29
0,00
1,00

5,89
0,00
20,00

4,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

1,00
1,00
1,00

15,89
11,00
31,00

826.000,00

0,05

1,05

3,50

5,00

0,80

10,35

4. En data 13 de febrer de 2015, es va reunir la Mesa de Contractació i,
després d'estudiar l'informe del responsable del contracte, va decidir
assumir-lo, i proposar a l'òrgan de contractació que requerís a
l'empresa UTE AFICSA-BECSA per haver presentat l'oferta més
avantatjosa (31,00 punts), perquè presentés el justificant d’haver
constituït la garantia definitiva i altra documentació necessària per
adjudicar-li el contracte, d'acord amb els articles 146 i 151.2 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
5. El dia 6 de març de 2015, l'empresa UTE AFICSA-BECSA (UTE
TERRES DE L'EBRE 2015) (NIF U55652606) va constituir la garantia
definitiva per un import de 40.908,47 € i va aportar la resta de
documentació que se li va requerir.
6. En data 10 de març de 2015, la Intervenció General emet informe
favorable condicionat de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. Registre 1-20111583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març
de 2015, 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 13 de febrer de 2015.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres de reparació del paviment
amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de
Terres de l'Ebre. Carretera T-702 i d'altres, a l'empresa UTE AFICSABECSA (UTE TERRES DE L'EBRE 2015), per la quantitat total de
NOU-CENTS VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (989.985,02 €) amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte:

818.169,44 €
171.815,58 €
989.985,02 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3060/453/61901/02 del pressupost vigent de la
Diputació.
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Quart. Procedir a la devolució de les garanties provisionals a tots els
licitadors.
Cinquè. Notificar-ho als licitadors presentats i comunicar-ho al Servei
d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la Unitat de
Patrimoni.
Sisè. Publicar-ho al Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 16a.6 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Setè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a formalitzar el contracte
administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació,
amb l'advertiment que en el cas que no compleixi l'esmentat
requeriment, s'estarà al que disposa l'article 156 del TRLCSP.
Règim de Recursos:
− Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, és procedent interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació.
− Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el president de la Diputació de
Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció.

PUNT 8.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ
DE COMPRA, DELS DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS PER
ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A LA NOVA SEU DE
SERVEIS, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
100.692,00 EUROS (IVA EXCLÒS).

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 9 de gener de 2015 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert del
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, dels
dispositius multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir per a la Nova
Seu de Serveis, amb un pressupost base de licitació de 100.692,00
euros (IVA exclòs).
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert,
la Mesa de Contractació, en data 13 de febrer de 2015, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) dels dos (2) licitadors presentats
que es relacionen a continuació:
Núm.
LICITADOR
ordre
1
OFIMATICA SALOU, SL
2
SEMIC, SA (SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA)

Després d'examinar acuradament la documentació, la Mesa va
constatar que l'empresa Ofimatica Salou, SL, tenia algun defecte
esmenable i va acordar requerir-la perquè pogués esmenar en el
termini de tres dies:
Núm.
plica

1

Licitador

Defectes a esmenar

OFIMATICA SALOU, SL

□ Manca aportar la declaració responsable de
complir amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració,
segons model 3 normalitzat de Diputació de
Tarragona, degudament signada.

3. En data 20 de febrer de 2015 es va reunir la Mesa de Contractació
per examinar la documentació aportada per l'empresa Ofimatica Salou,
SL, va comprovar que la documentació era correcta i va acordar
acceptar a tots els licitadors. A continuació, en acte públic es va
procedir a l'obertura dels sobres B, corresponents a la proposició
econòmica i documentació acreditativa de les referències tècniques per
a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, es van llegir les ofertes econòmiques i es va comprovar que
aportaven tota la documentació amb el següent resultat:
Plica
núm.

Licitador

1

OFIMÁTICA SALOU, SL

2

SEMIC, SA (SERVICIOS MICROINFORMÁTICA,
SA)

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
- Arrendament 6 equips:
870,00 €/mes
- Còpia b/n: 0,0090 €
- Còpia color: 0,060 €
- Arrendament 6 equips:
805,05 €/mes
- Còpia b/n: 0,0073 €
- Còpia color: 0,0500 €

Finalment, el Sr. President va indicar que es passés tota la
documentació als tècnics per a la seva valoració, d'acord amb els
criteris establerts en l'apartat m) del quadre de característiques del
contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives).
4. En data 25 de febrer de 2015, el cap de la Unitat de Sistemes de
l'Àrea de Coneixement i Qualitat va emetre informe de valoració del
sobre B, el qual es transcriu a continuació:
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"INFORME-PROPOSTA SOBRE EL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DELS DISPOSITIUS
MULTIFUNCIONALS PER ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A LA
NOVA SEU DE SERVEIS.
Vistes les diferents ofertes presentades pels licitadors, la puntuació dels
criteris de valoració queda de la següent forma:

Licitador

Criteri 1
de 0 a 10
punts
Semic, SA (Servicios
7,21
Microinforática, SA)
Ofimatica Salou, SL
0,18

Criteri 2
1 punt
1

Criteri 3
de 0 a 4
punts
3

1

3

Puntuació
final
11,21
4,18

Després de realitzar la valoració de les ofertes presentades, l'oferta que
resulta més avantatjosa és la presentada per l'empresa Semic, SA.
En la documentació adjunta es presenta un informe per cadascuna de les
ofertes presentades, justificant la puntuació obtinguda.
Mecanisme de valoració de les ofertes presentades
El mecanisme de valoració de les diferents ofertes s’ha realitzat en base als
criteris de valoració especificats en el plec de condicions tècniques del
concurs.
Els criteris de valoració extrets de l’apartat sisè del plec de condicions
tècniques del concurs són els següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ:
•

Oferta econòmica .......................................................... de 0 a 10 punts.
S’assignarà 0,5 punts per cada punt percentual de baixa respecte l’import
de licitació (fins al 20% de baixa).

•

Funcionalitats ..................................................................... de 0 a 1 punt.
Es valorarà amb 1 punt la possibilitat que els usuaris es puguin autentificar
a les impressores per tal de recollir els treballs que hagin enviat.

•

Característiques superiors a les exigides ........................ de 0 a 4 punts.

Es valorarà amb 1 punt si l’oferta presentada pel licitador incorpora 1 safata de
paper addicional a les exigides.
Es valorarà amb 1 punt si es redueix el temps de resposta de les diferents
avaries reportades, de 4 a 3 hores.
Es valorarà fins a 2 punts si l’oferta presentada pel licitador afegeix la
possibilitat que els usuaris puguin utilitzar la seva tarja de fitxatge de la
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Diputació de Tarragona expedida per Catcert, per tal de validar-se amb la
impressora, utilitzant algun dels següents mètodes descrits a continuació:
1. Bando HiCo (s'atorgarà 0.5 punts)
2. Xip Criptogràfic SPK 3.0 (s'atorgarà 0.5 punts)
3. Xip de proximitat RDIF Mifare Desfire 4k (s'atorgarà 1 punt)

Semic, SA (Servicios Microinformática, SA)
La puntuació dels criteris són els següents:
Criteri
En quan a l’oferta econòmica (de 0 a 10 punts)
En quan a les funcionalitats presentades (de 0 a 1 punt)
En quan a les característiques superiors a les exigides (de 0 a 4 punts) *
TOTAL:

Puntuació
7,21
1
3
11,21

* Segons l'oferta presentada, es dona 3 punts pels següents conceptes:
•
•
•

1 punt per incorporar una safata adicional a les sol·licitades.
1 punt per reduir el temps de resposta de 4 a 3 hores.
1 punt per incorporar el Xip de proximitat RDIF Mifare Desfire 4k com a
mètode d'autenticació.

Ofimatica Salou, SL
La puntuació dels criteris són els següents:
Criteri
En quan a l’oferta econòmica (de 0 a 10 punts)
En quan a les funcionalitats presentades (de 0 a 1 punt)
En quan a les característiques superiors a les exigides (de 0 a 4 punts)
TOTAL:

Puntuació
0,18
1
3
4,18

* Segons l'oferta presentada, es dona 3 punts pels següents conceptes:
•
•
•

1 punt per incorporar una safata adicional a les sol·licitades.
1 punt per reduir el temps de resposta de 4 a 3 hores.
1 punt per incorporar el Xip de proximitat RDIF Mifare Desfire 4k com a
mètode d'autenticació.”

5. En data 25 de febrer de 2015, la Mesa de contractació va assumir
aquest informe i va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació
d'aquest contracte a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA
(SEMIC) (plica 2) per resultar ser l'oferta més avantatjosa ( 11,21
punts) i, se li requerís la presentació del justificant d'haver constituït la
garantia definitiva i altra documentació necessària per adjudicar-li el
contracte, d'acord amb els articles 146 i 151.2 del Text refós de la llei
de contractes del sector públic.
6. En data 6 de març de 2015, l'empresa SERVICIOS
MICROINFORMÀTICA SA va aportar la documentació requerida així
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com la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
de 5.034,60 euros, segons carta de pagament núm. 2015000115.
7. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització prèvia a
l'adjudicació, condicionat a la subordinació del crèdit que per al 2016 i
2017 autoritzin els respectius pressupostos, emès per la Intervenció
general, de data 10 de març de 2015.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contracte del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. Registre 1-20111583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març
de 2015, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris de l'esmentat contracte i
assumir la proposta efectuada per la mesa de Contractació en la sessió
del dia 25 de febrer de 2015.
Segon. Adjudicar el contracte plurianual de subministrament, mitjançant
arrendament sense opció de compra, dels dispositius multifuncionals
per escanejar, copiar i imprimir per a la Nova Seu de Serveis a
l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA (SEMIC) (NIF
A25027145), fins un import màxim de CENT VINT-I-UN MIL VUITCENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
(121.837,32 €) IVA inclòs i pels preus unitaris que figuren en la oferta,
amb el desglossament següent:
Plica
núm.
2

Licitador

SEMIC, SA (SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, SA)

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
- Arrendament 6 equips:
805,05 €/mes
- Còpia b/n: 0,0073 €
- Còpia color: 0,0500 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 9020-920-21600.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 15a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat i a la Unitat de Patrimoni.
Setè. 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 156 del Text refós de la llei
de contractes del sector públic.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció
de la notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I
ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D'OBRA) DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES CARRETERES DE LA
XARXA DE LES TERRES DE L'EBRE. CARRETERA T-730 I
D'ALTRES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència núm. 8004330008-00-2014-001936, de
data 4 de juliol de 2014, es va adjudicar el contracte de les obres de
reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses
carreteres de la xarxa de les Terres de l'Ebre. Carretera T-730 i d'altres
de la Diputació de Tarragona, a l’empresa UTE AUXILIAR DE FIRMES
Y CARRETERAS, SA – BECSA, SA UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESES LEY 18/1982 (abreujadament TERRES DE L'EBRE 2014)
(NIF U55633085), per un import de 650.332,11 euros (IVA inclòs), que
es va formalitzar en document administratiu el dia 18 de juliol de 2014.
2. El dia 16 de febrer de 2015, es va signar l’Acta de recepció de les
esmentades obres pels representats de la Diputació i l’empresa
adjudicatària del contracte, en la que es fa constar expressament que
l'obra es troba acabada i en bon estat, i que s’ha executat conforme a
les prescripcions previstes en la documentació tècnica i administrativa
que preveu el contracte. La data de signatura de l'Acta determina l'inici
del termini de garantia establert, el qual, tal i com consta a la mateixa és
de sis (6) anys.
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3. En data 3 de març de 2015, el director de l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori tramita el certificat final d’obra (certificació núm.
3 i última), signada el mes de febrer de 2015, per l'equip director de les
obres i l’empresa adjudicatària del contracte per un import de
140.478,31 euros (IVA inclòs).
4. L’import d’adjudicació del contracte puja la quantitat de 650.332,11
euros (IVA inclòs) i l’import total de les obres executades és de
650.332,11 euros (IVA inclòs).
5. En data 9 de març de 2015, la Intervenció General ha emès l’oportú
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, en el que fa constar
que per fer front a les despeses derivades d'aquesta certificació final hi
ha un saldo disponible de 140.478,31 euros, en l'assentament número
25261-D, comptabilitzada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20153060-453-61901-02.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de
14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), en el termini de tres mesos
comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la
certificació final del contracte de les obres executades.
2. La competència per aprovar la certificació final d’obra correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 11 de març
de 2015, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 3 (certificat final d’obra) del
contracte de les obres de reparació del paviment amb mescla
bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de
l'Ebre. Carretera T-730 i d'altres de la Diputació de Tarragona, signada
el mes de febrer de 2015 per l'equip director de les obres i el
representant de l’empresa adjudicatària UTE AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, SA – BECSA, SA UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESES LEY 18/1982 (abreujadament TERRES DE L'EBRE
2014) (NIF U55633085), per un import de CENT QUARANTA MIL
QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN
CÈNTIMS (140.478,31 euros), IVA inclòs.
Segon. Abonar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2015-3060-453-61901-02.
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Tercer. Disposar que per part de la direcció facultativa de les obres, es
procedeixi a emetre amb l'antelació prevista a la finalització del termini
de garantia de les obres, que és de sis (6) anys, i en els termes
previstos en l’art. 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres, que de ser favorable determinarà la devolució o
cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la
tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, al director de l'Àrea del
Servei d'Assistència al Territori (SAT), a la Unitat de Patrimoni i a
l’empresa adjudicatària del contracte.

INTERVENCIÓ
PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS. (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la
Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de
conformitat, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar les factures i les certificacions d’obres.
3. Per Junta de Govern de data 6 de març de 2015 es va aprovar la
relació a l’aprovació de factures núm. 00044, per import total de
3.412,09 €, corresponent a factures de la Unitat de Infraestructures
Informàtiques de l’àrea de Coneixement i Qualitat.
S’ha detectat un error en la tramitació d’aquesta relació a l’aprovació en
la qual, l’import total a aprovar de les factures incloses en aquesta és de
7.616,43 €.

FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 25 de juliol de 2011, núm. 1-2011-1583 de delegació
de competències.
2. Article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.

27

4. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.

S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2015 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 101.463,20 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 00302
Núm. 00289
Núm. 00288
Recursos Humans-OPE
Núm. 00294
Coneixement i Qualitat
Núm. 00314
SAC
Núm. 00256
Núm. 00309
SAT
Núm. 00257
Núm. 00273
Núm. 00300

5.487,41 €
1.452,00 €
3.630,00 €
405,41 €
172,83 €
172,83 €
6.278,58 €
6.278,58 €
10.215,75 €
6.609,34 €
3.606,41 €
79.308,63 €
8.825,31 €
69.053,32 €
1.430,00 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen, per un import total de 64.690,35 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAC
Núm. 00310
SAT
Núm. 00293

425,35 €
425,35 €
64.265,00 €
64.265,00 €

3. Rectificar el punt primer de l’acord de data 6 de març de 2015 de la
manera que s’indica:
On diu:
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"1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2015 que es relacionen i s’annexen, per un
import total de 118.566,99 €, ja que es disposa de crèdit suficient en
les aplicacions pressupostàries corresponents:

Coneixement i Qualitat
[..]
Núm. 00044
[..]

46.211,20 €
3.412,09 €

Ha de dir:
"1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2015 que es relacionen i s’annexen, per un
import total de 122.771,33 €, ja que es disposa de crèdit suficient en
les aplicacions pressupostàries corresponents:
50.415,54 €

Coneixement i Qualitat
[..]
Núm. 00044
[..]

7.616,43 €

4. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT
11.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

DE

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, essent l'import
total de 611,98 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ...................................................................

611,98 €

Núm. 00299 (SAT - Conservació).....................................

611,98 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la
respectiva caixa i per l'import relacionat.
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PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES DOMICILIADES DEL MES DE GENER 2015 (2a.
REMESA).
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis
durant el mes de gener de 2015 (Caixes i Bancs) i de conformitat amb
el procediment que s'estableix en les Bases d'Execució del vigent
pressupost.
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades
segons càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han
estat degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de
crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent, essent
l'import total d' 1.143.864,57 Euros segons el detall següent:
Relació Corporació.....................................................

1.143.864,57 €

Núm. 00317 (Caixes i Bancs)......................................

1.143.864,57 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent
d'aplicació generat pels imports relacionats.

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les
onze del matí, jo la Secretària dono fe.
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