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Campredó, sent les set del vespre del dia
CATORZE DE FEBRER de dos mil dinou, prèvia convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de la seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar sessió extraordinària sota el següent 

 
  

ORDRE DEL DIA  
1.- Proposta relativa a l’aprovació, si s’escau, de l’aplicació del vigent conveni amb l’Ajuntament de Tortosa, amb efectes des del dia 26 de febrer de 2019 i mentre no s’assoleixi, prèvia tramitació del corresponent procediment, un nou conveni regulador de les relacions entre l’Ajuntament de 
Tortosa i l’EMD de Campredó.  
2.- Adjudicació, si s’escau, del contracte Obres de Pavimentació del Camí del Ranxero.  
El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se els diferents punts inclosos a l'ordre del dia:  
01.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APLICACIÓ DEL VIGENT CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, AMB EFECTES DES DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2019 I MENTRE NO 
S’ASSOLEIXI, PRÈVIA TRAMITACIÓ DEL CORRESPONENT PROCEDIMENT, UN NOU CONVENI REGULADOR DE 
LES RELACIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I L’EMD DE CAMPREDÓ. 
 
Pel President es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent proposta: 
 
«Atès que el conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó finalitza la seva vigència el dia 25 de febrer de 
2019, data en que es compleix la seva durada de vuit anys, comptadors des de la data de constitució de la seva Junta 
Gestora el dia 25 de febrer de 2011. 
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Atès que el caràcter permanent de les relacions entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó fa necessari 
disposar en tot moment d’un marc regulador de les mateixes. 
 
Atès que per l’Ajuntament de Tortosa s’ha dut a terme el procediment per disposar la perllongació del marc regulador de 
les relacions entre l’Ajuntament i l’EMD de Campredó actualment vigent que  ha conclòs en l’adopció, en sessió del ple 
municipal de data 4 de febrer de 2019, del corresponent acord mitjançant el qual  es preveu la continuïtat de l’aplicació 
de la regulació fins ara vigent  fins assolir un nou conveni entre l’Ajuntament i l’EMD de Campredó. 
 
Atès allò establert en els articles 79 a 83 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com en els articles 39 a 47 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
A la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’aplicació del vigent Conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó, amb efectes des del 
dia 26 de febrer de 2019 i mentre no s’assoleixi, prèvia la tramitació del corresponent procediment, un nou Conveni 
regulador de les relacions entre l’esmentat Ajuntament i l’EMD de Campredó. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Tortosa.» 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta.  
 02.- PROPOSTA D'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL 
CAMÍ DEL RANXERO 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent proposta: 
 
«Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal de data 26 de novembre de 2018 s'acordà aprovar l'expedient 
per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, del contracte “OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO”, amb les següents característiques: 
 

Tipus de contracte: Obres  
Objecte del contracte: Obres de pavimentació del Camí del Ranxero.  
Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
Valor estimat del contracte:                                                  46.036,71 €   
Pressupost de licitació:  
  
   

Import net, IVA exclòs:  46.036,71 €  
IVA 21 %:                        9.667,71 € 
Import total, IVA inclòs: 55.704,42 € 

Termini d'execució: 1 setmana    
  
Atès que en la mateixa sessió es va aprovar la memòria valorada de la referida obra, la qual havent 
transcorregut el corresponent termini d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions s’ha de 
considerar aprovada definitivament. 
 
Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació es feu 
pública la licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant de l'EMD integrat a la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya, amb venciment del termini per a la presentació de 
proposicions a les 14 hores del dia 15 de gener de 2019. 
 
Resultant que finalitzat el termini de presentació d'ofertes se'n formularen pels següents licitadors: 
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 Empreses licitadores CIF 
a) Regimovi, SL B43454933 
b) Arnó Infraestructuras, SLU B25303611 
c) M. i J. Gruas, SA A25031576 
d) Red de Obras y Asfaltados, SL B43862184 
e) Tecnología de Firmes, SA A85058618 
f) Olegario Estrada, SL B43361187 
g) Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA A43017854 

 
Vistos els informes de qualificació i avaluació de les ofertes emesos en data 16 de gener de 2019 i 4 de 
febrer de 2019 pel secretari-interventor dels quals resulta: 
 
- Que les ofertes econòmiques formulades respectivament pels esmentats licitadors han estat les següents: 
 
 empresa import net IVA 21% import total 
 tipus licitació 46.036,71 9.667,71 55.704,42 
a) Regimovi, SL 46.036,00 9.667,56 55.703,56 
b) Arnó Infraestructuras, SLU 36.843,18 7.737,07 44.580,25 
c) M. i J. Gruas, SA 41.336,36 8.680,64 50.017,00 
d) Red de Obras y Asfaltados, SL 42.360,00 8.895,60 51.255,60 
e) Tecnología de Firmes, SA 31.880,00 6.694,80 38.574,80 
f) Olegario Estrada, SL 42.869,40 9.002,57 51.871,97 
g) Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA 43.444,00 9.123,24 52.567,24 
 mitjana = [(a+b+c+d+e+f+g)/7] 40.681,28 8.543,07 49.224,35 
 mitjana *1,1 44.749,40 9.397,38 54.146,78 
 2ª mitjana = [(b+c+d+e+f+g)/6] 39.788,82 8.355,65 48.144,48 
 llindar temeritat =2ª mitjana*0,9 35.809,94 7.520,09 43.330,03 
 
- Que una vegada aplicats els paràmetres objectius previstos a l'art. 85 del RGLCAP per determinar  
possibles ofertes que presentessin valors anormals o desproporcionats, es detectà que l'oferta formulada 
per TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA incorria en aquests valors al ser inferior al llindar de temeritat per relació 
a les altres ofertes presentades atorgant-se el corresponent tràmit d'audiència a l'esmentat licitador perquè 
justifiqués la quantia i viabilitat econòmica de la seva oferta. 
 
- Que el licitador Tecnología de Firmes, SA  procedí a justificar en forma que s’ha considerat adequada la 
viabilitat de la seva oferta en base a l’especialització de l’empresa en la fabricació i estesa de mescles 
bituminoses en calent i a la disposició de mitjans propis tant de personal degudament qualificat i 
experimentat com de maquinària idonis per a l’execució dels treballs compresos en l’objecte del contracte, 
així com d’instal·lacions fixes a la província de Tarragona la qual cosa li permet tenir integrats els costos del 
contracte en l’economia de l’empresa i aprofitar-se de les corresponents economies d’escala. En aquest 
sentit, l’empresa declara disposar de mitjans propis de producció (planta de fabricació a la població 
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d’Alcover, a una distància inferior als 90 Km de l’obra amb un fàcil accés a través de l’AP7. Així mateix 
l’empresa al·lega l’optimització de recursos per a la satisfacció de les necessitats que planteja l’execució del 
contracte com l’economia de costos de proveïment de matèries primes (àrid i betum) per a fabricació de 
mescles bituminoses, així com l’execució dels treballs íntegrament amb mitjans propis excloent per tant el 
recurs a la subcontractació amb mitjans externs a l’empresa. Així mateix l’empresa ha aportat un quadre de 
preus descompostos de les diferents partides que comporta l’execució de l’obra. 
 
Que per tot l’exposat es conclou que l’oferta formulada per Tecnología de Firmes, SA permet complir el 
contracte amb resultat satisfactori per a l’administració contractant i es proposa a l’òrgan de contractació 
l’admissió de la referida oferta sense reserves. 
 
Que finalment, les ofertes han quedat classificades en els següents termes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Que s'ha verificat la inscripció de l'empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA en el ROLECE, la informació 
obtinguda del qual figura incorporada a l'expedient, de la que es desprèn l'acreditació de la personalitat i 
capacitat de la referida empresa així com no trobar-se inclosa aquesta en prohibicions per a contractar. 
Igualment resta acreditat en l’expedient el correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. Així mateix resta acreditada la classificació empresarial com a contractista d’obres de la 
referida empresa en el grup G (Vials i pistes), subgrup 04 (ferms mescles bituminoses) categoria F (quanties 
superiors a 2.400.000 EUR). d'acreditació no obstant eximida en el present procediment. Així mateix, 
donada també l'exempció de garanties en el present procediment tampoc no correspon efectuar requeriment 
per a la constitució d'aquestes. 
 
Per tot l’exposat, a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó proposo l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Tenir per aprovada definitivament la memòria valorada de les obres PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL 
RANXERO.  
SEGON.- Declarar vàlida la licitació que s'ha dut a terme, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari per a 
l'adjudicació del contracte OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO, confirmant l’admissió de 
tots els licitadors presentats i l’acceptació de totes les seves ofertes inclosa la formulada per Tecnología de 
Firmes, SA, considerada inicialment inclosa en valors anormals o desproporcionats, a l’haver justificat 
suficientment la seva quantia i viabilitat econòmica, acceptant així mateix la classificació efectuada de les 
referides ofertes. 
 
TERCER.- Adjudicar la realització de l’esmentat contracte a l’empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA, primera 
en l’ordre de classificació d’ofertes, pels següents imports:  
Empresa adjudicatària import net IVA 21% import total 
TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA 31.880,00 6.694,80 38.574,80 

Ordre Licitador Import net IVA 21% Import total
1 Tecnología de Firmes, SA 31.880,00 6.694,80 38.574,80
2 Arnó Infraestructuras, SLU 36.843,18 7.737,07 44.580,25
3 M. i J. Gruas, SA 41.336,36 8.680,64 50.017,00
4 Red Obras y Asfaltados, SL 42.360,00 8.895,60 51.255,60
5 Olegario Estrada, SL 42.869,40 9.002,57 51.871,97
6 Auxiliar Firmes y Carreteras, SA 43.444,00 9.123,24 52.567,24
7 Regimovi, SL 46.036,00 9.667,56 55.703,56
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QUART.- Comprometre la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària i per l'import que seguidament 
s'indiquen: 

Aplicació pressupostària Import 
2019-92000-62100 38.574,80 

 
CINQUÈ.- Requerir el licitador adjudicatari del contracte TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA perquè dugui a terme 
la formalització d'aquest  mitjançant signatura d'acceptació de l'acord d'adjudicació.  
SISÈ.- Disposar la notificació d'aquest acord a l'adjudicatari així com a l’altre licitador no adjudicatari també 
participants en la licitació i fer-lo públic al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, integrat a la plataforma de 
serveis de contractació pública de Catalunya.» 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta.   

 --oooOooo--    
I essent les vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió  de la qual, 
com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 
         El President 


