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Exp.:
659/2017
Assumpte: Adjudicació del contracte de les obres de pavimentació de l’av. Joaquín Dualde
Carmen Lázaro Martínez, secretària general de l’Il.lm. Ajuntament de Betxí (Castelló).CERTIFICA:
Que la Junta de Govern Local, reunida en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 18
d’agost de 2017, va adoptar, entre altres, el següent acord:
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DE L’AVINGUDA DE JOAQUÍN DUALDE, FASE I.Per unanimitat dels membres de la Junta, s’aprova la proposta de l’alcaldia que, transcrita
literalment, diu:
“La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària celebrada en data 19 de juny de
2017, va prestar aprovació al Projecte Bàsic i d’Execució de les obres de Pavimentació de
l’avinguda de Joaquín Dualde, fase 1, en Betxí, redactat per l’arquitecta municipal, Sra.
Lourdes Boix Macías, amb un pressupost d’execució per contracta de 123.902,43 € i
26.019,51 € d’IVA.
En la citada sessió es va procedir, igualment, a l’aprovació de l’expedient de contractació i la
depesa corresponent, amb càrrec a la partida pressupostària 15320.60901 el projecte
d’inversió de la qual és “Remodelació Av. J. Dualde” del Pressupost General Municipal de
l’any 2017, i va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, tramitat
mitjançant procediment obert, amb tramitació urgent, conforme al previst i regulat pels arts.
157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de
novembre).
S’han dut a terme els tràmits necessaris per a l’adjudicació del contracte pel procediment
obert, de conformitat amb el que es preveu a l’article 160 del TRLCSP.
Al procediment de licitació han concorregut les ofertes presentades per les empreses
Powerful Construcciones y Contratas, SL; Ingenia Castellón Omega, SL; Consbe, SL;
Pavasal Empresa Constructora, SA; Gimecons Construcciones y Contratas, SL; Vainsa
Infraestructuras, SL; Aglomerados los Serranos, SAU; BECSA, SA; Ravi Obras, Transportes
y Excavaciones, SL; Civicons Construcciones Públicas, SL; Juan Jose Sánchez López, SA
(JUJOSA) i Contratas Hidráulicas, SL.
La mesa de contractació va acordar excloure del procediment la proposició presentada per
l’empresa Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL, per no adaptar-se a les previsions
expresses del Plec de Clàusules Administratives, atès que recollia les millores de manera
discontinua i que el citat error implicava la impossibilitat de que la mesa de contractació
poguera determinar quina era l’oferta econòmica final del licitador.
Examinada la documentació i les ofertes presentades per a l’adjudicació de les obres,
segons el quadre adjunt, en data 13 de juliol de 2017, la mesa de contractació va acordar
concedir a l’empresa Aglomerados Los Serranos, SAU un tràmit d’audiència de 5 dies, atès
que la seua oferta es podria trobar en situació de baixa desproporcionada.

1

Empreses
Powerful Construcciones y
Contratas, SL

Baixa
econòmica
3946,11

Millores
31765,92

Baixa total
35712,03

Oferta
afectada per la
baixa
88190,40

Codi Validació: 32FJ5D2WGFYXT424NZLMZP6L2 | Verificació: http://betxi.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Alfred Remolar Franch ( 2 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 21/08/2017
HASH: 635194ef65b743e7845be9e80a0e1ce5

Carmen Lázaro Martínez ( 1 de 2 )
Secretaria General
Data Signatura : 21/08/2017
HASH: 2e0e140464f5e00ca7e46d5cc9466682

CERTIFICAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament
de

Secretaria General
Òrgans de Govern

Betxí

2

Ingenia Castellón Omega, SL

3

3531,21

27146,80

30678,01

93224,42

0,00

40614,20

40614,20

83288,23

6

Consbe, SL
Pavasal Empresa Constructora,
SA
Gimecons Construcciones y
Contratas, SL
Vainsa Infraestructuras, SL

5550,83

31765,92

37316,75

86585,68

7

Aglomerados los Serranos, SAU

11894,63

36114,85

48009,48

75892,95

5619,63

36114,85

41734,48

82167,95

2552,39

33699,14

36251,53

87650,90

3571,85

33699,14

37270,99

86631,44

6000,00

40614,20

46614,20

77288,23

4
5

8

Becsa, SA
Ravi Obras, Transportes y
9
Excavaciones, SL
Civicons Construcciones Públicas,
10
SL
Juan Jose Sánchez López, SA
11
(JUJOSA)
12 Contratas Hidráulicas, SL

760920,20
LICITADORES

760920,20

MEDIA ARITMÉTICA

84546,69

10%

8454,67

MEDIA - 10 %
10 % POR DEBAJO DE LA
MEDIA

76092,02
76092,02

EMPRESES

PUNTS
OFERTA
3,98

PUNTS
MILLORE
29,4

PUNTS
TOTALS
33,38

1

Powerful Construcciones y Contratas, SL

2

Ingenia Castellón Omega, SL

6,88

17,2

24,08

3

Consbe, SL

3,56

24,8

28,36

4

Pavasal Empresa Constructora, SA

0,00

38

38,00

5

Gimecons Construcciones y Contratas, SL

0,00

0

0,00

6

Vainsa Infraestructuras, SL

5,60

29,4

35,00

7

Aglomerados los Serranos, SAU

12,00

33,6

45,60

8

Becsa, SA

5,67

33,6

39,27

9

Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, SL

0,00

0

0

10

Civicons Construcciones Públicas, SL

2,57

31,3

33,87

11

Jucosa

3,60

31,3

34,90

12

Contratas Hidráulicas, SL

6,05

38

44,05

Per l’empresa Aglomerados Los Serranos, SAU ha estat acreditada la constitució de la
garantia definitiva, per un valor total de 5.600,39 euros, i ha estat presentada la
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Complimentada en termini la citada documentació, i atès l’informe de l’arquitecta municipal
de data 20/07/2017, la mesa de contractació, en data 21/07/2017, va elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte en favor de l’empresa Aglomeradors Los
Serranos, SAU, preu de 112.007,80 euros, i 23.521,64 euros d’IVA i amb les millores de la 1
a la 9, ambdues incloses, de conformitat amb el plec de clàusules administratives i del
projecte bàsic i d’execució que regeixen la licitació.

de

Betxí

Secretaria General
Òrgans de Govern

documentació justificativa prevista en l’apartat 2 de la clàusula 18 del Plec de Clàusules
Administratives.
En conseqüència, de conformitat amb les atribucions assenyalades en la Disposició
addicional segona, apartat 1, del TRLCSP i vista la resolució de 24 de juny de 2015, de la
alcaldia presidència, per la qual se deleguen en la Junta de Govern Local les contractacions
i concessions de tota classe, competència de l’alcaldia, l’import anual de les quals supere els
30.050,61 euros, així com l’aprovació dels projectes corresponents, es proposa a la Junta la
adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Declarar la admissió al procediment de les ofertes presentades per les empreses
Powerful Construcciones y Contratas, SL; Ingenia Castellón Omega, SL; Consbe, SL;
Pavasal Empresa Constructora, SA; Gimecons Construcciones y Contratas, SL; Vainsa
Infraestructuras, SL; Aglomerados los Serranos, SAU; BECSA, SA; Civicons Construcciones
Públicas, SL; Juan Jose Sánchez López, SA (JUJOSA) i Contratas Hidráulicas, SL.
SEGON.- Declarar la exclusió del procediment la proposició presentada per l’empresa Ravi
Obras, Transportes y Excavaciones, SL.
TERCER.- Acceptar la proposta de resolució de la mesa de contractació, de data
21/07/2017.
QUART.- Adjudicar el contracte de les obres de Pavimentació de l’avinguda de Joaquín
Dualde, fase 1, en Betxí, a l’empresa AGLOMERADOS LOS SERRANOS, SAU (CIF
A03443801), de conformitat amb la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de
contractació en la sessió celebrada en data 21/07/2017, i que seguidament se detalla:
Preu sense IVA 112.007,80 €
IVA, 21 %
23.521,64 €
Total
135.529,44 €
Millores, de l’1 a la 9, ambdues incloses.
CINQUÉ.- Ordenar que se publique la present resolució en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Betxí, que se notifique a l’adjudicatari i a tots els que hagen pres part en la
licitació.
SISÉ.- La formalització del contracte s’efectuarà durant els quinze dies hàbils següents a la
notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista als articles 151.4 i 156 del
TRLCSP.
SETÉ.- Contra este acord que esgota la via administrativa, independentment de la
immediata executivitat, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciós administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de Castelló de la Plana. El recurs
es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs de
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la data de notificació,
davant del mateix òrgan que l’ha dictat. En este cas, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’alcalde president, Alfred Remolar Franch”
Es lliura el present certificat de conformitat amb el que disposa l’art. 206 del ROF i a reserva
dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent.
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I perquè conste i tinga efectes que corresponguen, lliure el present d’ordre i amb el vist i plau
del senyor Alfred Remolar Franch, alcalde president. Betxí, en la data de la firma.
Certifica,
La secretària
Carmen Lázaro Martínez
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Vip,
L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

