CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES "PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I
CAMINS -2018"
A la Ciutat d’Amposta el dia 14 de gener de 2019.
Davant meu, Ramon Noche Arnau, Secretari actal. de l’Excm. Ajuntament d’Amposta
REUNITS
D’una part el Sr. Adam Tomàs I Roiget, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament d’Amposta, en
nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i expressament facultat per a la
signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió duta a terme el dia 24 de desembre de 2018.
De l’altra el Sr. Fernando Sangrador Garcia, major d’edat, veí de Castelló de la Plana, amb
domicili professional a Castelló de la Plana, carrer Grècia, 31, actuant en nom i representació
de la Societat BECSA, SA., domiciliada a Castelló de la Plana, carrer Grècia, 31, amb CIF número
A-46041711, donada la seva qualitat d’apoderat de la mateixa, segons resulta de l’escriptura
atorgada davant el Notari, Ernesto Tarragón Albella el dia 12 de gener de 2018.
En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a
l’atorgament del present contracte, manifestant el Sr. Fernando Sangrador Garcia que
l’apoderament pel qual actua és vigent i no ha estat revocat.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 5 de novembre de 2018, va aprovar l’expedient
per la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l’execució de les obres
“Pavimentació de diversos carrers i camins - 2018”, amb un pressupost màxim d elicitació de
110.000,00 €.
II. La mesa de contractació, en sessió del dia 30 de novembre de 2018, va acordar requerir a
l’empresa BECSA, SA., per tal que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la tramesa
de la comunicació, 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
III. L’empresa BECSA, SA., dintre del termini ha donat compliment al requeriment de presentació
de documentació i de constitució de la garantia definitiva, havent ingressat a la Dipositaria
municipal, mitjançant certificat d’assegurança de caució número 4.204.417 de 14/12/2018 per un
import de 4.545,45 €.

IV. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 24 de
desembre de 2018, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa Becsa SA., el contracte l’execució de les obres “Pavimentació de
diversos carrers i camins - 2018” d’acord amb l’establert al plec de condicions econòmiques administratives i de prescripcions tècniques i en les condicions de la seva oferta, per un import
màxim de 110.000,00 € (IVA inclòs).
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària 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.
TERCER. Notificar el present acord a la resta de licitadors
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte, Departament d’obres i
urbanisme i Intervenció.”
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA. BECSA, SA., adquireix el compromís d’executar les obres “Pavimentació de diversos
carrers i camins - 2018”, amb subjecció al projecte tècnic, plec de prescripcions tècniques i
altres documents contractuals, així com al plec de condicions administratives particulars, que
accepta plenament.
Tanmateix executarà l’obra d’acord amb l’oferta presentada en virtut de la qual ha estat
adjudicat el contracte.
SEGONA. El preu del contracte serà el resultant de l’aplicació a cadascuna de les actuacions
que hagin de realitzar-se del quadre de preus que figura com annex al present fins l’import
màxim del contracte.
L’import màxim del contracte és de CENT DEU MIL EUROS (110.000,00 €.) que seran abonats
per l’Ajuntament prèvia la presentació de certificacions d’obra executada.
TERCERA. El termini d’execució de l’obra serà de 12 mesos, comptat a partir de la data de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
El termini de garantia de les obres serà de 12 mesos.
QUARTA. El contractista accepta el plec de condicions administratives particulars que resta
integrat en el present contracte i en tot allò no previst al mateix, serà d’aplicació la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa
complementària.
Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el
signen en el lloc i la data de l’encapçalament.
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ANNEX: Quadre de preus.
OFERTA
BECSA

Codi

Núm.

Ut

CAPÍTOL/PARTIDA

M219UF41A01

1.1

m2

01 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 1
Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de
càrrega automàtica de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

F2R54267

1.2

m3

Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

F2RA62F0

1.3

m3

2.1

m2

2.2

m3

3.1

m2

3.2

m2

3.3

t

3.4

t

3.5

ut

52,64

Paviment mesc.bit.AC 16 surf B60/70 D (D-12),granul.calcari est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70
D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

FDDZ5DD4c

0,35

Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50
D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

F9H11262

0,49

Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida,
tipus ECR-2, amb dotació 1 kg/m2

F9H11131

5,55

03 ASFALTAT
Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

F9J13S40

1,03

Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

F9J12X40

9,80

02 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 2
Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.
Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics.

F2R45067

4,40

Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,1,15t/m3,LER
170103
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

G22B1101A01

0,19

Col·locació de bastiment
D=600mm,D400,col.mort.

circ.,fos.dúctil,p/pou

reg.+tapa

abat.pas

48,95

34,59

Col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter
FDDZ5DD4b

3.6

ut

Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas
D=600mm,D400,col.mort.
Subminitrament de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

FDDZ5DD4b

3.7

ml

Formació
de
pas
de
vianants
elevat
2+4+2(rampa+zona
plana+rampa)realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm d'alçada,
incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència i la
pavimentació del mateix.
Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en calent,
de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg
d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m
de rampa de pujada, 4m de zona plana i 2m de rampa de baixada.

FDDZ5DD4b

3.8

ml

4.1

m

4.2

m

4.3

m

4.4

m2

0,79

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

FBA31110

0,63

Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA22311

286,36

04 SENYALITZACIÓ
Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA22311

221,60

Formació
de
pas
de
vianants
elevat
2+6+2(rampa+zona
plana+rampa)realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm d'alçada,
incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència i la
pavimentació del mateix.
Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en calent,
de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg
d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m
de rampa de pujada, 6m de zona plana i 2m de rampa de baixada.

FBA15110

72,95

3,03

Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

7,80

05 MESURES DE SEGURETAT I SALUT
400001

5.1

%

Aquesta
partida
Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un no es pot
valor del 2% del PEM executat.
modificar

