NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
L’EMPRESA
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTS
PÚBLICS
DE
TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2021,
virtualment mitjançant la plataforma Microsoft Teams, amb el quòrum d’assistència establert a l’art.
247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art. 22 dels
estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 12 dels seus 14 membres, aprovada l’acta en la mateixa
sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració, el Sr. Jordi Fortuny Guinart, va
adoptar, entre d’altres, per unanimitat dels membres assistents, el següent ACORD:
2. Adjudicació contracte subministrament títols transports.
“En data 25 de febrer de 2021 el Consell d’Administració d’EMT va acordar, entre d’altres, l’
aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives particulars, així com l’aprovació de
l’expedient i l’inici de la licitació per al procediment de contractació del subministrament de targetes
per l’emissió de títols de transport.
En data 2 de març de 2021, es va publicar anunci al Perfil del contractant de l’empresa, finalitzant el
termini de presentació d’ofertes el 19 de març de 2021.
En data 29 de març de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació per tal de procedir a l’obertura
i qualificació de la documentació formal i de l’oferta econòmica i altres criteris automàtics.
En data 15 d’abril la Mesa es va tornar a reunir per tal de valorar la documentació aportada pel
licitador millor classificat, oferta del qual va incórrer en presumpció d’anormalitat o baixa
desproporcionada, acta que es transcriu:
Per la Secretària de la Mesa es posa de manifest els següents antecedents:
“I. A aquesta licitació electrònica es van presentar les següents empreses, per ordre de presentació
de les ofertes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL
NTI FIGUERAS, SL
CALMELL, SA
TÉCNICAS PANTRA, SL
AKROCARD 2000, SL
CUBE ROOT CARDS, SL
FQ INGENIERIA ELECTRONICA, SA

II.- La Mesa de contractació, en la reunió del dia 29 de març de 2021, va acordar excloure de la
licitació a FQ Ingeniería Electrónica, SA, per haver presentat l’oferta fora de termini i va acordar
admetre a la resta de candidats. Així mateix, es va procedir a l’obertura dels sobres que contenien
la documentació avaluable automàticament, sent la millor oferta valorada la de l’empresa Akrocard
2000, SL, però es va posar de manifest que l’esmentada oferta es trobava incursa en presumpció
d’anormalitat. En conseqüència, la Mesa va acordar requerir a l’empresa per tal justifiqués i
desglossés raonadament el baix preu.
Presentada la documentació pel licitador, i dins el termini atorgat a tal efecte, la Mesa posa de
manifest les següents consideracions:
L’empresa Akrocard 2000, SL ha presentat escrit justificatiu on consten les característiques
tècniques de les targetes, així com la justificació de costos que ha tingut en compte per valorar
l’oferta, i el benefici industrial a obtenir, tot partint de la base del respecte a les obligacions
mediambientals, socials i laborals.

Vist que aquesta documentació, segon es desprèn de l’informe emès per la Responsable del
Departament d’Administració d’EMT, ha estat valorada favorablement pels tècnics del manteniment
de l’equip embarcat, validadores dels autobusos,...
Per tot l’exposat anteriorment, es considera que es justifica convenientment l’oferta incursa en
presumpció d’anormalitat o baixa desproporcionada, considerant que els mitjans personals i
materials exposats, s’ajusten a les necessitats del contracte i es presumeix que és viable el
subministrament de les targetes per títols de transport al preu ofertat, tot tenint en compte la
consecució del principi de la racionalització de la despesa pública.
En conseqüència, la Mesa acorda:
Primer.- Proposar al Consell d’Administració d’EMT l’adjudicació del contracte, relatiu al
subministrament de targetes per títols de transport a l’empresa AKROCARD 2000, SL per un import
global estimat de 10.592,40 euros, d’acord amb el preu unitari de 0,182 €/targeta i per una durada
inicial de 3 anys.
Segon.- Es determina el següent ordre decreixent de classificació de les ofertes:

LICITADOR

Puntuació
Oferta

Puntuació
altres
criteris automàtics Puntuació total

Akrocard 2000, SL

70,00

30

100,00

NTI Figueras, SL

38,74

30

68,74

Cube Root Cards, SL

47,61

20

67,61

Calmell, SA

36,40

30

66,40

Tecnicas Pantra, SL
33,09
Fabricats i manipulats SIGNO,
SL
28,95

30

63,09

20

48,95

Es va efectuar requeriment de documentació justificativa de les condicions de capacitat i solvència
a l’empresa AKROCARD 2000, SL, la qual s’ha rebut en temps i forma.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda el següent:
Primer. Adjudicar el contracte, relatiu al subministrament de targetes per títols de transport a
l’empresa AKROCARD 2000, SL, per un import estimat global de 10.592,40 euros, per TRES anys
de durada inicial i d’acord amb un preu unitari de 0,182 euros.
Segon. Notificar l’acord d’adjudicació a tots els candidats i licitadors.
Tercer. Facultar al Gerent d’EMT per tal signi quants documents siguin necessaris per la
formalització i execució d’aquesta adjudicació.
Quart. Procedir a la publicació d’aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant de l’empresa.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president, i amb el
seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

