Us NOTIFICO que, en data 27 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
següent:
ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
“PAVIMENTACIÓ DE CARRERS DE PRIORITAT INVERTIDA A AMPOSTA 2021”
Per Decret d’Alcaldia 1673/2021 de 2 d’agost de 2021 es va aprovar l'expedient de contractació per
a l’execució de les obres “Pavimentació de carrers de prioritat invertida a Amposta 2021” mitjançant
procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració tots ells
avaluables automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques i tramitació ordinària.
La Mesa de contractació, en sessió del dia 5 d’agost de 2021, va procedir a l’obertura de les
ofertes presentades.
Mitjançant l’eina Sobre digital, es van presentar les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Contractació de les obres "Pavimentació de carrers de prioritat
invertida a Amposta 2021"" amb el codi d'expedient "2021-019-OB" que finalitza el termini per a
la presentació d'ofertes el dia 23/08/2021, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

CONSTRUCCIONS 3 G, SA

A43025766

19/08/2021

11:31:27

E/003968-2021

En data 25 d’agost de 2021, la mesa de contractació, va procedir a l’obertura de les ofertes i havent
comprovat que la única oferta presentada era correcta, la va traslladar als serveis tècnics per a que
realitzessin l’informe de valoració.
En data 31 d’agost de 2021 els serveis tècnics van fer entrega de l’informe de valoració.
En data 1 de setembre de 2021, un cop llegit l’informe de valoració emés pels serveis tècnics, tenint
en compte allò indicat en l’article 85 apartat 1 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, l’empresa CONSTRUCCIONES 3G, SA. es va considerar
desproporcionada o temerària .
CRITERI
PUNT. MÀXIMA
CONTREGISA
Mitjans humans i materials a disposició del contracte
5 punts
4 punts
Anàlisi i coneixement del tipus d’obra a executar
5 punts
5 punts
Estudi del procés constructiu
5 punts
4 punts
Mesures
per
minimitzar
molèsties
als
10 punts
9 punts
veïns/comerços/trànsit.
Puntuació total
25 punts
22 punts
La Mesa, d’acord amb el que disposa l’article 85 del Reglament general de la llei de contractes de
les administracions públiques, va formular requeriment a Construccions 3GSA (Contregisa) per
tal que en el termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la corresponent
comunicació, justifiqui la seva oferta i de conformitat amb els Reglaments vigents en matèria de
contractació administrativa, a la vista dels resultats proposarà a l’òrgan de contractació la seva
acceptació o rebuig.
En data 6 de setembre de 2021, CONSTRUCCIONES 3G, SA, va aportar la justificació de
l’esmentada oferta.
Els serveis tècnics van realitzar informe al respecte en el que que es conclou que en base a
l’oferta global presentada per CONSTRUCCIONES 3G, SA. i sobretot basnat-nos en la seva
solvència i experiència, l’oferta que presenta podria ser completa.
La Mesa de contractació en data 14 de setembre de 2021, accepta la justificació de la baixa i
comprova que l’empresa que ha presentat l’oferta amb major puntuació, Construccions 3 G SA
(Contregisa) està inscrita en el Registre d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, que
l’empresa està degudament constituïda, que el signant de l’oferta disposa de poder suficient per

formular l’oferta, que l’empresa disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica i no està
inclosa en cap prohibició per a contractar.
Amb tot l’indicat, la mesa de contractació acorda requerir al licitador Construcciones 3GSA 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 4.132,23 € equivalent al 5 % del pressupost
base de licitació del contracte (exclòs IVA)
Dintre el termini indicat, l’empresa Construcciones 3G SA ha presentat la documentació requerida
per l’adjudicació del contracte, formalitzant la constitució de la garantia definitiva mitjançant el
lliurament d’aval bancari a la tresoseria municipal per import de 4.132,23 €.
Vist l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emès per la Interventora de data
22 de setembre de 2021.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Construcciones 3G SA, el contracte per a l’execució de les obres
“Pavimentació de carrers de prioritat invertida a Amposta 2021” (Exp. 2021/019/OB), d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta de
l’adjudicatària en les condicions següents:
Import màxim : 100.000,00 € inclòs IVA.
Els preus per concepte ofertats pel licitador són els que es detallen a continuació:
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Número

Ut

Descripció

Preu
màxim

Preu ofertat
pel licitador

Execució de cala manual o semimanual, per localització de
serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de
profunditat i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de
paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries
i nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb
sorres no s'inclou la reposició de paviments.
1.1

u

93,86

90,00

140,79

100,00

6,40

2,25

Execució de cala manual o semimanual, per localització de
serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1,5 m de
profunditat i 3 m de llargada, inclou la demolició de
paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions
diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior
rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.
1.2

1.3

u

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

1.4

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4,80

3,50

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
1.5

m2

4,70

3,00

3,86

3,50

4,35

3,00

4,35

4,25

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
1.6

m2
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

1.7

m
Demolició de gual col·locat sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

1.8

m

1.9

m2

Demolició de paviment de vorera existent (de qualsevol tipus),
inclòs base i càrrega sobre camió
11,06

6,50

1.10

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
5,65

5.60

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió
1.11

m3

7,29

4.31

1.12

m2

Reperfilat, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10
cm de profunditat, amb mitjans mecànics
0,51

0,35

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
1.13

m3

7,46

7,00

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
1.14

m3

18,68

14,00

1.15

m3

Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora
44,64

28,00

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
1.16
1.17

m3
m2

36,89
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 2,70

30,00
1.25

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió
1.18

84,68

65,00

3,74

3,50

m3

5,85

4,50

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km
3,83

3.50

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km
6,43

4.50

m3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

1.19

m3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

1.20

1.21

1.22

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1.23

m3

26,20

12.00

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1.24

m3

9,11

6.00

12,57

7.00

Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus
petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar
material triturat sobre camió o contenidor
1.25

m2

1.26

u

Desmuntatge de senyal i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
16,08

12.00

PAVIMENTS
Preu
màxim

Preu ofertat
pel licitador

Número

Ut Descripció

2.1

Base de tot-u artificial, en una amplada superior a 1 m,
m3 amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

28,13

24.00

2.2

Base de tot-u artificial, en una amplada inferior a 1 m, amb
m3 estesa i piconatge del material al 98% del PM

32,47

26,00

89,41

75,00

94,31

80,00

2.3

2.4

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
m3 grandària màxima del granulat 20 mm, en una amplada
superior a 1 m, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
m3 grandària màxima del granulat 20 mm, en una amplada
inferior a 1 m, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

2.5

m

13,00

11,00

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
2.6

2.7

m3

m

96,99

65,00

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 25,22

14,00

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
2.8

m
Vorada recta remuntable de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

24,91

19,00

2.9

m

27,92

24,00

2.10

Paviment de llambordins de formigó bicapa d'àrid reciclat, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre
llit de cigronet de 5 cm de gruix, compactació del paviment i
32,93
m2 rejuntat amb morter de ciment 1:6

25,00

Paviment de llambordins de formigó bicapa d'àrid reciclat, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment
2.11

m2

44,98

32,00

26,72

18,00

27,74

23,00

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland
2.12

m2

Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland
2.13

m2

Paviment de panot per a vorera color+tacs de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra- ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland
2.14

m2

29,78

23,00

30,77

25,00

29,48

25,00

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a
ús exterior
2.15

m2

Paviment de terratzo llis amb relleu de gra petit, de 40x40 cm,
preu mitjà, acabat granellós, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior
2.16

m2

PLUVIALS

Número

3.1

3.2

3.3

3.4

Preu ofertat
pel licitador

Descripció

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I
110,64

77,00

u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

58,07

45,00

13,10

10,00

m

u

Preu
màxim

Ut

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Pou de registre prefabricat de 100 cm de diàmetre de màxim
2 m de fondària, amb solera de formigó, amb con prefabricat i
anells prefabricats de 9 cm de gruix, graó de fossa, bastiment i
tapa de fossa de diàmetre 70 cm, per una càrrega de 450 kg,
tot col·locat
619,50

450,00

3.5

u

Connexió d'embornal a xarxa pluvial

70,42

70,00

3.6

u

Treballs de connexió de xarxa a pou de registre

192,38

125,00

REPOSICIONS

Número

Ut Descripció

4.1

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
m
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada

Preu
màxim

Preu ofertat
pel licitador

2,88

1,60

6,41

3,30

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

74,52

60,00

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

94,52

75,00

4.5

u

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

161,40

125,00

4.6

Canal aïllant PVC, de 16x100 mm, d'1 tapa, amb
m sistema de fixació mecànica, muntat sobre façana

27,78

25,00

4.2

4.3

4.4

Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre
m nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

4.7

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i
tapa de pous de clavegueres o altres serveis o pericons, amb 27,68
morter de ciment.

27

4.8

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i
tapa de pous de clavegueres o altres serveis o pericons, amb 107,65
mitjos llambordins

95,00

Pericó sifònic de 40x40x70 cm, encofrat amb motlle metàl.lic,
amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigó HM- 121,22
20/P/20/I, el.laborat a l'obra amb formigonera o prefabricat,
sobre llit de sorra.

85,00

4.9

u

4.10

u

Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per pericó sifònic

40,74

25,00

4.11

m

Reparació de parament de façana existent, de qualsevol 28,11
tipus, fins a una amplada de 30 cm.

26,00

MOBILIARI

Número

Ut

5.1

u

5.2

m

5.3

5.4

Descripció
Pilona de compost termoplàstic reciclat amb incorporació
de pellofa d'arròs, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Preu
màxim

Preu ofertat
pel licitador

87,07

85,00

31,78

25,00

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

83,21

75,00

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

80,58

65,00

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

Placa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat,
de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament
5.5

u

71,24

65,00

SEGURETAT I SALUT
Número

Ut

Descripció

Preu
màxim

Preu ofertat
pel licitador

6.1

%

Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra,
aquestes tindran un valor del 2% del pem executat.

Aquesta
partida
no es pot

--

modificar

•

Ampliació del termini de garantia: 24. mesos sobre els 12 mesos fixats a la clàusula 21 del
Plec de clàusules econòmiques – administratives, amb la qual cosa el termini de garantia
total serà de 36 mesos.
•
Termini d’execució: 12 mes a partir de la data de la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig de cada encàrrec concret, acta de comprovació que s’haurà de signar dins del
termini de quinze dies a comptar a partir de la data de formalització del contracte.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària del contracte 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. La no formalització del contracte en el termini
establert, per causa imputable al contractista, suposarà l’exigència de l’import del 3 per 100 del
pressupost base de licitació, exclòs IVA; en concepte de penalitat.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura del contracte
corresponent
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte, 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.
La Secretària actal.

