
ANUNCI  
 
 
 
 
 
Us faig avinent que el Consell d’Administració d’aquesta 
empresa APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA., en sessió 
ordinària celebrada el dia 15 de març de 2012, va adoptar 
entre altres, el següent acord: 
 
“”Proposta d’adjudicar el contracte d’obres de l’aparcament 
dissuasori al carrer Joan Serra Vilaró,pel procediment negociat 
sense publicitat. 
 
La presidenta dona compte que s’ha tramitat per aquesta Empresa 
expedient administratiu per contractar, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat el contracte d’obres de l’aparcament 
dissuasori a la confluència del carrer Joan Serra vilaró i 
l’Avinguda dels Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau de 
Tarragona. 
 
La presidenta i els serveis tècnics de l’empresa, designats per 
aquest consell en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2012 
per a dur a terme l’obertura de les ofertes i donar-ne compte a 
aquest consell com a òrgan de contractació en aquest procediment 
als efectes d’adjudicar el contracte, d’acord amb allò que 
preveu l’article 5 de les Instruccions internes de contractació 
d’aquesta empresa, van procedir en data 13 de març de 2012 a 
l’obertura de l’ofertes econòmica  presentades per les següents 
empreses: 
 
Empresa     Oferta econòmica  Puntuació 
 

- TECNOFIRMES,SA    62.880,00€ 100 
- COSNTRUCCIONES BONI E HIJOS SL 71.800,00€ 87,57 
- TEYCO,SL     77.279,18€ 81.36 
- BECSA.SAU     71.089,67€ 88,45 
- EDIFICACIONS I REPARACIONS 

TARRACO,SL     80.500,00€ 78,11  
 
Essent l’únic criteri valorable de forma objectiva a considerar 
per a l’adjudicació del contracte el preu,  de conformitat amb 
el que preveu l’article 136 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, s’atorgà tres dies d’audiència 
a l’empresa TECNOFIRMES,SA que ha obtingut major puntuació per 
tal que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les 
condicions d’aquesta, especialment, pel que fa a l’estalvi que 
permeti el procediment d’execució del contracte i les solucions 
tècniques adoptades.  
 
Dintre del termini a l’efecte conferit l’empresa TECNOFIRMES,SA 
presentà la documentació exigida. 
 



Vist l’informe favorable  emès per l’Enginyer senyor Rafael 
Cabré Villalobos. 
Els membres designats per aquest òrgan, a la vista de tot això 
proposen l’adjudicació del contracte a l’empresa TECNOFIRMES, SA 
per esser la que ha obtingut major puntuació i en haver 
justificat l’oferta presentada. 
 
Seguidament, la presidenta sotmet a votació la proposta:  
Vots a favor: (5) senyora Begoña Floria, senyors Eric Bennmann, 
Luis Quesada, Mariano Pescador i Eloli Menasanch.  
(5) abstencions: senyors Josep Maria Estil.les, Antonio Fortuny, 
Frederic Adan, Tòful Solichero i senyora Rosalia Juancomartí. 
 
En conseqüència el Consell acorda: 
 

1. Adjudicar  el contracte d’obres consistent en l’execució de 
les obres previstes en el projecte per a la construcció 
d’un aparcament dissuasori al carrer Joan Serra Vilaró, a 
l’empresa TECNOFIRMES ,SA per un import de 62.880,00€ més 
IVA. 

  
L’adjudicació ho és d’acord amb el previst en el projecte, 
el Plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques. 
 

2. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a totes les 
empreses que han presentat oferta. 

 
3. En el termini de 15 dies hàbils l’adjudicatari haurà de 

procedir a la signatura del contracte en compliment del 
que preveu l’article 140.1 de la LCSP, a tal efecte serà 
requerit perquè es presenti en el dia i hora indicats per 
procedir a la formalització. 

 
4. Que en compliment de l’article 138 de la LCSP s’insereixi 

en el perfil del contractant d’aquesta Empresa la 
publicació del present acord. 

 
5. Es condiciona l’execució d’aquest acord a que en el termini 

de 10 dies l’empresa adjudicatària presenti la següent 
documentació: 

 
1) L’acreditació que el licitador es troba al corrent de les 

obligacions tributàries i de Seguretat Social, mitjançant 
el lliurament dels documents que es relacionen a 
continuació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

a) Alta a l’I.A.E i últim rebut de l’impost sobre Activitats 
Econòmiques, en el cas de persones jurídiques que 
exerceixin activitats subjectes a l’esmenta’t impost. Quan 
l’empresa no estigui obligada a aportar els documents 
referits en el present apartat, aquesta circumstància 
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable d’acord 
amb el disposa en l’article 15 del RGLCAP. 

 
b) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, acreditant 

que l’empresa es troba al corrent d’obligacions 
tributàries i la inexistència de dutes de naturalesa 
tributària amb l’Estat. 
 

c) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-
se al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Seguretat  Social. 

 
d) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajutament de 

Tarragona acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb aquesta Corporació Municipal. 

 
2) Que disposa efectivament dels mitjans ofertats per a 

l’execució del present contracte, conforme es disposa a 
l’article 53.2 de la LLCSP. 

 
3) Que ha constituït i,  en conseqüència que presenta a 

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, la garantia 
definitiva prevista a la clàusula 21  per import de 
3.144,00€.  
 
En altre cas, es procedirà a formalitzar l’adjudicació amb 
el contractista que hagi presentat la següent oferta 
econòmicament més avantatjosa.  
 

6. Nomenar director tècnic de l’obra a l’autor del projecte 
tècnic senyor Rafael Cabré Villalobos.”” 

 
La qual cosa us notifico perquè n prengueu coneixement i tingui 
els efectes oportuns, i us significo que contra l’acord 
d’adjudicació podeu presentar davant l’òrgan de contractació una 
reclamació en el termini màxim de 10 dies naturals, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’esmentada resolució. 
Aquesta reclamació serà resolta per l’òrgan de contractació 
mitjançant una resolució, la qual serà notificada al reclamant 
en un termini màxim d’1 mes a comptar des de la data de 
presentació de la reclamació. En cas que transcorregut aquest 
període l’òrgan de contractació no hagués resolt, s’entendrà que 
es desestima la reclamació presentada. 
La interposició d’aquesta reclamació no suspendrà la 
formalització del contracte amb l’adjudicatari ni l’execució del 
mateix.  



 
Dolors Masdéu Canals 
Secretaria delegada del consell d’administració 
Tarragona 21 de març de 2012 

 


