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Us faig avinent que el Consell d’administració d’ESPIMSA, Empresa de 
Serveis i Promocions d’iniciatives Municipals S.A., en sessió celebrada en 
data  7 de febrer,  adoptà entre altres, el següent acord: 
 
 
ACORD  
 

S'ha tramitat per l’empresa ESPIMSA expedient administratiu per 
contractar, mitjançant procediment obert pel Contracte mixte 
d’obres i Concessió d’obra pública consistent en l’execució de 
les obres previstes  en el projecte de remodelació del Mercat 
Central de Tarragona i la posterior explotació de les dues plantes 
d’Aparcament. 
  
La Mesa de Contractació proposa  l'adjudicació a l'empresa  UTE 
CORSAN CORVIAN-VICSAN, de les obres de referència, per haver  
obtingut la major puntuació en la fase de valoració de les ofertes 
presentades. 
  
Per aquests motius, s’acorda:  
  
1.-  Aprovar l'adjudicació pel Contracte mixte d’obres i Concessió 
d’obra pública consistent en l’execució de les obres previstes  en 
el projecte de remodelació del Mercat Central de Tarragona i la 
posterior explotació de les dues plantes d’Aparcament  a 
l'empresa UTE CORSAN CORVIAN-VICSAN per un import de 
19.858.816,20 € més 3.574.586,92 € en concepte d’IVA, que fan un 
total de 23.433.403,12 €., així mateix accepten la valoració del cost 
de l’aparcament de dos plantes amb règim de concessió pel preu de 
6.498.207,40 € més 1.169.677,33 € en concepte d’IVA, que fa un total 
de 7.667.884,73 €. 
  
L’adjudicació ho és d’acord amb el previst en el projecte, el Plec de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques i les millores 
ofertes pel contractista adjudicatari. 
    
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 de contractant d'aquesta Empresa la publicació del present 
acord i, així mateix, que en el termini màxim de 48 dies es publiqui 
l'acord d'adjudicació mitjançant anuncis a inserir en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari oficial de la Unió Europea i en el Butlletí 
Oficial de l’Estat. 
  
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’esmentat 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 disposat 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 deutes 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’Ajuntament 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 ESPIMSA, 
la garantia definitiva prevista a la Clàusula 5.1) apartat 
1. (1.317.851,18- €) 



  
En altre cas, es procedirà a formalitzar l’adjudicació amb el 
contractista que hagi presentat la següent oferta econòmicament 
més avantatjosa. 

  
  
La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els 
efectes oportuns, i us significo que contra l’acord d’adjudicació podeu 
interposar, potestativament, recurs especial  davant del Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Tarragona en el termini de 15 dies hàbils comptats des de 
la data de remissió de la present notificació o, directament, recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Tarragona en el termini de dos mesos comptats també a partir de la data 
següent a la de recepció d’aquesta notificació.  
 
Així  ho mana i signat el President d’ESPIMSA a 23 de febrer de 2011 
 
         
El PRESIDENT DEL CONSELL  EL SECRETARI DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIO D’ESPIMSA  D’ADMINISTRACIO D’ESPIMSA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


