ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I MALLAT DE
CANONADES DE FIBROCIMENT A CALA ROMANA (TARRAGONA) (C021_18)
Identificació de l’expedient
Contractació de les obres de renovació i mallat de canonades de fibrociment a Cala
Romana (Tarragona) (C021_18)
Antecedents
1. Amb data 7 de març de 2018 es publica al perfil del contractant la convocatòria
corresponent a la licitació indicada.
2. La licitació es tramita mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb
publicitat al perfil del contractant. Al plec de clàusules administratives regulador hi
consta expressament que l’adjudicació del contracte queda condicionada a
l’aprovació definitiva, per part de l’Ajuntament de Tarragona, del projecte de les
obres que constitueixen l’objecte contractual.
3. Les empreses licitadores han estat les següents:
- EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL - PAVIMENTS ASFÀLTICS
MÓRA D’EBRE, SA en UTE.
- GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA.
- AGROVIAL, SA.
- GILABERT MIRÓ, SA.
- TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.
- TRANSMABER, SL - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU en UTE.
- AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.
- VORACYS, SL – OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA en UTE.
- CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU.
- ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL – EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, SL en
UTE.
4. Les proposicions presentades han estat examinades per la mesa de contractació
que conclou que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per
l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA,
SA.
5. Amb data 4 d’abril de 2019, Ematsa ha rebut l’aprovació definitiva del corresponent
projecte d’obres, per part de l’Ajuntament de Tarragona.
6. Amb data 10 de maig de 2019 es va requerir a l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSATA DORADA, SA la presentació de la
documentació indicada a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives, i
econòmiques regulador de la present contractació, així com la constitució de la

garantia definitiva prevista a la clàusula 15a de l’esmentat plec per import de
49.718,84 EUR, requeriment que ha estat degudament atès, dins del termini
atorgat, per l’esmentada empresa.
En conseqüència, disposo:
1. Adjudicar el contracte de les obres de renovació i mallat de canonades de
fibrociment a Cala Romana (Tarragona) a l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA per un preu de 994.376,70 EUR
(més l’IVA corresponent) i resta de condicions de la seva oferta.
2. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació.
3. Nomenar responsable del contracte al Sr. José Francisco Molina Onate,
responsable de la divisió d’enginyeria, projectes i innovació i unitat d’aigua i
clavegueram de Ematsa.
4. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, requerint-lo per a que
comparegui i formalitzi el corresponent contracte, i a la resta de licitadors per al seu
coneixement.
5. Publicar la present resolució d’adjudicació al perfil del contractant d’EMATSA.

Daniel Milan
Cabré - DNI
39863496B
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Daniel Milan
Cabré - DNI
39863496B (TCAT)
Fecha: 2019.05.23
09:02:46 +02'00'

Daniel Milan Cabré
Director Gerent
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

