EXP. 2021/024/OB

Us NOTIFICO que, en data 22 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar
l’acord següent:
Adjudicació de la contractació per a l’execució de les obres “Arranjament de diversos camins al
terme municipal d’Amposta: Baladres, Riu Vell, carretera de les Salines al Poble Nou del Delta,
Set Piques i Cubilars”
La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 4 d’octubre de 2021 va aprovar
l’expedient per la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a l’execució de
les obres “Arranjament de diversos camins al terme municipal d’Amposta: Baladres, Riu Vell,
carretera de les Salines al Poble Nou del Delta, Set Piques i Cubilars”, oferta més avantatjosa
amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
L’objecte del contracte està dividit en els lots següents:
• Lot 1: Ferms amb mescles bituminoses.
• Lot 2: Ferms amb formigó.
Publicat l’anunci de licitació en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, durant el període
de presentació d’ofertes que va finalitzar el 25/10/2021, van presentar oferta les empreses
següents:
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La mesa de contractació en reunió interna el dia 27 d’octubre de 2021 va procedir a l’obertura del
sobre digital A, comprovant que la documentació presentada pels licitadors és correcta, essent,
per tant, procedent l’admissió d’aquestes .
La mesa de contractació trasllada les ofertes avaluables mitjanant judici de valor als Serveis
tècnics municipals corresponents que realitzaran la seva valoració en un termini no superior a
set dies.
En data 9 de novembre de 2021 els Serveis Tècnics Municipals remeten l’informe per a la
valoració de les ofertes presentades amb el resultat següent:
Analitzada per la Mesa la documentació aportada per les empreses presentades en cadascun
dels lots es valora aquesta d’acord allò especificat en el plec de clàusules administratives.
S’adjunta el quadre de puntuació a continuació i es llegeixen les puntuacions en veu alta:
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LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
a)
b)
c)

judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5 punts)
Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)
Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL

BECSA
4,00
15,00
4,50
23,50

AFICSA
4,00
12,00
3,00
19,00

CONTREGISA
5,00
15,00
4,50
24,50

CISA
2,50
7,50
2,25
12,25

LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
a)
b)
c)

judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5 punts)
Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)
Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL

A continuació, a l’hora indicada mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, la Mesa de
contractació procedeix a l’obertura del sobre digital B de l’única empresa que ha arribat als 12
punts en els criteris de judici de valor amb el resultat següent:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
BECSA SA
d. Preu: 282.486,00 € més 59.322,06 € d’IVA
e. Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 3.410 m2 paviment de mescla
bituminosa contínua en calent
f. Ampliació del termini de garantia: 2 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP
amb la qual cosa el termini de garantia total serà de 3 anys.
Auxiliar de Firmes y Carreteras SAU (AFICSA)
d. Preu: 283.849,58 € més 59.608,41 € d’IVA
e. Execució de millores sense càrrec per l’Ajuntament: 195 m2 paviment de mescla
bituminosa contínua en calent
f. Ampliació del termini de garantia: 2 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP
amb la qual cosa el termini de garantia total serà de 3 anys.
LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
Construccions 3G SA
c. Preu: 45.383,80 € més 9.530,60 € d’IVA
d. Ampliació del termini de garantia: 3 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP
amb la qual cosa el termini de garantia total serà de 4 anys.
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associals SL
c. Preu: 44.799,12 € més 9.407,82 € d’IVA
d. Ampliació del termini de garantia: 3 anys sobre l’any fixat a la clàusula 20 del PCAP
amb la qual cosa el termini de garantia total serà de 4 anys.
Valoració sobre B
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
BECSA
AFICSA
PREU
5,00
3,80
MILLORES 60,00
3,43
GARANTIA 10,00
10,00
75,00
17,23
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LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
CONTREGISA CISA
PREU
56,55
60,00
GARANTIA
15,00
15,00
71,55
75,00
Tenint en compte allò indicat en l’article 85 apartat 2 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, no es considera cap de les ofertes com a
desproporcionada o temerària.
PUNTUACIÓ FINAL
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
BECSA
AFICSA
SOBRE A
23,50
19,00
SOBRE B
75,00
10,00
TOTAL
98,50
29,00
LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
CONTREGISA CISA
SOBRE A
24,50
12,25
SOBRE B
71,55
75,00
TOTAL
96,05
87,25
Amb tot l’indicat l’empresa que ha obtingut una major puntuació al Lot 1. Ferms amb mescles
bituminoses ha estat Becsa SA
La mesa de contractació comprova que l’empresa Becsa SA està inscrita al Registre electrònic de
licitadors i li requereix per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la tramesa de
la comunicació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies
referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades sigui
necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i
amb la Seguretat social, així com de la constitució de la garantia definitiva per un import de
14.124,30 € equivalent al 5 % del pressupost base de licitació del contracte (exclòs IVA)
Pel que fa al Lot 2. Ferms amb Formigó, l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha
estat Contregisa.
La mesa de contractació comprova que l’empresa Construccions 3G SA està inscrita al Registre
electrònic de licitadors i li requereix per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de
la tramesa de la comunicació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de
disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per
consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment
d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat social, així com de la constitució de la
garantia definitiva per un import de 2.269,19 € equivalent al 5 % del pressupost base de licitació
del contracte (exclòs IVA).
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Formulat requeriment a les dues empreses per al Lot 1 i per al Lot 2 per la presentació de la
documentació següent:
• Acreditativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte.
• Acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat social.
• Autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades sigui
necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries
i amb la Seguretat social.
• Acreditativa de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 14.124,30 € per al
lot 1 i de 2.269,19 € per al Lot 2, equivalent al 5 per 100 del preu d'adjudicació del contracte
(exclòs l'IVA).
L’empresa BECSA SA, en data 16 de novembre de 2021 dintre del termini atorgat, ha donat
compliment al requeriment de presentació de documentació i de constitució de la garantia
definitiva, mitjançant la presentació de la mateixa a través de la plataforma de contractació
pública i havent lliurat a la Dipositaria municipal, certificat d’assegurança de caució número
40000115/00000045, per un import de 14.124,30 € per a Lot 1.
L’objecte del contracte està dividit en els lots següents:
L’empresa Construcciones 3 G SA (Contregisa), en data 16 de novembre de 2021 dintre del
termini atorgat, ha donat compliment al requeriment de presentació de documentació i de
constitució de la garantia definitiva, mitjançant la presentació de la mateixa a través de la
plataforma de contractació pública i havent lliurat a la Dipositaria municipal, certificat
d’assegurança de caució número 2N-G-748000107, per un import de 2.269,19 € per al Lot 2.
Vist l'informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics emés pel TAE d’Intervenció i la
Interventora de data 18 de novembre de 2021
PRIMER. Adjudicar a l’empresa BECSA SA, el Lot 1 (Ferms amb mescles bituminoses) el contracte
l’execució de les obres “Arranjament de diversos camins al terme municipal d’Amposta:
Baladres, Riu Vell, carretera de les Salines al Poble Nou del Delta, Set Piques i Cubilars”,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
l’oferta de l’adjudicatària així com en les condicions següents:
• Preu: 282.486,00 € + 59.322,06 € d’IVA.
• Termini de garantia total: 3 anys.
SEGON. Adjudicar a l’empresa Construccions 3G SA, el Lot 2 (ferms amb formigó) el contracte
l’execució de les obres “Arranjament de diversos camins al terme municipal d’Amposta:
Baladres, Riu Vell, carretera de les Salines al Poble Nou del Delta, Set Piques i Cubilars”,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
l’oferta de l’adjudicatària així com en les condicions següents:
• Preu: 45.383,80 € + 9.530,60 € d’IVA.
• Termini de garantia total: 4 anys.
TERCER. Requerir a les empreses adjudicatàries dels Lots 1 i 2 del contacte per tal que
comparegui per la formalització del contracte administratiu corresponent, en el termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura dels
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contractes corresponents.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a les adjudicatàries dels contractes, resta de
licitadors, Departament d’obres i urbanisme i Intervenció.
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Amposta, a data de la signatura
La Secretària actal.

Verònica Arasa Gallego

