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ASSUMPTE

OMO / 2018-06

PROPOSTA DE VALORACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN DE JUDICI DE
VALOR (SOBRE Nº1) PEL CONTRACTE PER A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE: DE
SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CLAVEGUERAM A DIVERSES ZONES DEL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS
Una vegada examinat el contingut de les ofertes presentades, es redacta el següent informe tècnic.
Consideracions prèvies:


Les empreses que es presenten a una licitació han d'executar les obres segons el projecte aprovat i
seguint les indicacions de la direcció facultativa; a menys que indiquin el contrari, motiu pel qual seran
excloses per actuar en contra del projecte.



Les empreses que es presenten a una licitació han d'executar el Pla de Control de Qualitat validat per la
Direcció Facultativa en el moment d'executar les obres.



Les obligacions de l'empresa que resulti adjudicatària de les obres són:

Assumir el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres d’acord amb
el projecte. Ha d'executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions
del director d’obra i del director de l’execució de l’obra, per tal d’aconseguir la qualitat exigida en el
projecte.
Ateses aquestes consideracions prèvies, la valoració dels criteris amb judici de valor, es fa d'acord amb els
criteris establerts en el Plec, que són el següents:
1.

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
Criteris qualitatius per avaluar la millor relació qualitat-preu d'acord amb l'article 145 Llei 9/2017.
1.1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor. ( fins a 25 punts )
D'acord amb el Preàmbul II de la Llei 9/2017, el qual s'estableix que els objectius que inspiren la
regulació que conté aquesta Llei són, en primer lloc, aconseguir més transparència en la
contractació pública i, en segon lloc, aconseguir una millor relació qualitat-preu.
Per valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor, s’estableix una sistemàtica en funció de la
qualitat de la proposta que permet assignar els punts de forma gradual i que es detalla en cada
apartat. Aquesta documentació inclosa al Sobre 2 de l’oferta tindrà una extensió màxima de 20 fulls
DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i tamany 10, excepte pel que respecta als plans d’obra,
que es podran presentar en un altre format i que no computaran pel que respecta al límit de fulles
màxim anterior. S’haurà d’incloure com a primera fulla un índex del contingut amb marcatge numerari
de la ubicació de cada criteri, i les pàgines estaran numerades. Aquest índex sí que computarà pel
que respecta a l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. No s’analitzarà aquella
documentació situada més enllà del límit anterior establert.
Els licitadors que obtinguin una puntuació inferior a 10 punts en els criteris avaluables mitjançant judici
de valor, no podran continuar en el procés de licitació, i seran exclosos.
No s'admetrà en el procés de licitació, cap oferta que redueixi el termini d'execució de l'obra. La
presentació d'alguna oferta, que no tingui en compte aquest requisit, serà exclosa automàticament.
1. Coneixement de l’estat actual de l’indret ( fins a 5 punts )
El licitador ha de presentar un anàlisi de tots aquells aspectes que consideri rellevants de l’àmbit de
l’actuació i del seu entorn, amb la finalitat de preparar la seva millor proposta d’execució per
aconseguir el termini òptim amb les mínimes afectacions.
En particular es valoraran els següents conceptes:
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1.1. Implantació de les obres ( fins a 3 punts )
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Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a l’obra,
analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc.
Es valorarà la proposta d’emplaçament de les casetes, la zona prevista d’aplecs, la proposta
d’accés (entrada i sortida), l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, etc.,
així com la possible afectació a l’entorn de tots els imputs anteriors i la convivència amb els
usuaris existents. La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l’oferta, d’acord amb els paràmetres fixats a continuació:
Descripció casetes i aplecs
Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Proposta completa però presenta alguna deficiència
Proposta incompleta en quant a informació rellevant o incoherent en algun aspecte important

1.2. Anàlisi dels itineraris ( fins a 2 punts )
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels vehicles de
transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades a tal fi fins arribar a
l’àmbit de l’obra.
Es valorarà l'anàlisi dels itineraris dels subministradors de materials per l'obra, dels recorreguts
dels treballadors, dels itineraris als gestors de residus, ... L'estudi dels vehicles que passen per
aquests carrers, transport públic, places d'aparcament existents, guals, equipaments existents a
la zona, etc...
Descripció dels itineraris fins a àmbit d'obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de conflictes, etc..
Manca algun itinerari o bé no manca informació al respecte
Manquen molts itineraris o poca informació de l'afectació

2. Pla de treballs. ( fins a 5 punts )
Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en compte
tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment.
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de
credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, les precedències
internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària assignada i dels
mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.
El termini previst per a l'execució de les obres haurà de ser de 4 mesos en cas de presentar oferta
per un lot, de 5 mesos en cas que sigui per 2 lots i de 6 mesos si és pels 3 lots. En el procés de licitació
no s'accepten reduccions del termini.
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, d’acord amb
els paràmetres fixats a continuació:
2.1. Tipologia, diagrames. ( fins a 2 punts )
Atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major informació
de l’execució prevista, en aquest apartat es valorarà aquest aspecte, sense tenir en compte
altres aspectes que es valoraran més endavant, amb la següent proposta:
Tipologia
GANTT i PERT complert
GANTT i PERT bàsic
GANTT només
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2.2. Justificació del pla d’obres . Detall, coherència i precedències. ( fins a 3 punts )
Al present apartat es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada
als treballs a realitzar. Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la
relació entre elles i, per tant, els condicionants a l’obra, folgances, etc, la justificació de la
durada de les activitats presents al pla de treballs en funció dels criteris habituals (amidaments,
mitjans humans i de maquinària proposats, climatologia, etc.).
Detall, coherència i precedències
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es vol executar, amb
desglòs detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions principals
El pla de treballs és correcte amb alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi pla, o
manca cert detall
El pla de treballs és correcte però molt poc detallat o manca coherència en força punts
El pla de treballs molt just i incomplet

3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra. ( fins a 15 punts )
D'acord amb el Decret 375 01/12/1988 Control de Qualitat en l'edificació i el DECRET 77/1984, de 4
de març, OBRES PUBLIQUES, sobre control de qualitat dels materials i unitat d’obra. Correspon al
director de l'execució de l'obra i en el seu defecte al director de l'obra elaborar un Programa de
control de qualitat, aquest programa ha de contemplar els components de l’obra que cal
controlar, les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica
dels assaigs, anàlisis i proves. D'altra banda el projecte conté com a document el Pla de control de
qualitat on s'estableixen una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs) que han de servir
de base per la redacció tant del Pla d'Autocontrol de qualitat del Contractista com del Programa
de control de qualitat. El director de l'execució de l'obra a partir del Pla, tindrà en compte el Pla
d'autocontrol per redactar el Programa de CQ
Pla de CQ + Pla d'autocontrol de qualitat =
(document del projecte)

(proposta del contractista)

Programa de CQ
Doc final (direcció d'obra)

Valoració del Pla d'autocontrol de qualitat que el licitador es compromet a executar en el procés
constructiu de l'obra ( fins a 15 punts ), sense detriment de la obligació d'executar el Programa de
Control de Qualitat.
Per la presentació d'un pla d'autocontrol de qualitat (PAQ)
El PAQ haurà d'incloure els següents punts
3.1. Identificació dels processos constructius, objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control ( fins a 5 punts )
Descripció
Identificació exhaustiva, amb processos i sub-processos, inclòs la descripció dels mateixos,
amidaments, criteris de formació de lots, i de unitats de control
Descripció molt complerta
Identificació complerta, no desenvolupa sub-processos i/o manca un dels paràmetres sol·licitats
Identificació incompleta manca algun procés i manca un o dos dels paràmetres sol·licitats
Identificació incompleta manca algun procés i manca més de dos dels paràmetres sol·licitats
No identifica processos, no s'ajusta al sol·licitat

3.2. Relació de controls a realitzar ( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment de criteris
d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
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Descripció
Identificació exhaustiva de nombre de controls, ordenats per processos i sub-processos
Paràmetres de control, criteris d'acceptació i rebuig, diferenciant els criteris normatius
Identificació dels controls per fases
Recepció - Execució - Obra Acabada
Relació molt desenvolupada i molt complerta
Relació complerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control, però manca algun
paràmetre
Relació complerta, sense identificar fases de control
Relació incompleta
No identifica processos, els paràmetres no s'ajusten

Es valorarà en general l'adaptació de la proposta al marc normatiu vigent (CTE, EHE-08, RITE) i
en particular la coherència, comprensió i concreció de cadascun dels subapartats.
Important. La proposta de Pla d'Autocontrol no pot estar valorada econòmicament en
aquest apartat, la valoració econòmica s'haurà de incloure en la proposta sotmesa a
valoració de criteris automàtics
Les propostes que no s'ajustin a l'índex indicat, que incorporin una valoració econòmica i/o no assoleixin
un mínim de 10 punts seran excloses.
2.

OFERTES PRESENTADES
Es valoren les ofertes presentades per cada lot per separat.
2.1. LOT 1: CARRER DE SANT ANTONI
Empreses presentades
1. BARNASFALT, S.A.
2. OSM EGARA
3. CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. ( CIC 3 )
2.1.1. BARNASFALT
18,2

Valoració de l'oferta presentada per BARNASFALT ( Lot 1 )
1. Coneixement de l’estat actual de l’indret

(fins a 5 punts)

4,7

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
2,8
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Previsió de 3 fases d’obra: fase 1 accés per Bonasort; fase 2 accés per Sta.
Marceli·lina; fase 3 asfaltat i pintat. Descripció funcionament entrades materials
Previsió zona acopi, casetes, i serveis. Zona d’abassegament de material
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1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,9
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Incidències del tall del carrer Sant Antoni
Estudi del transport públic i recollida de residus del carrer
Comptabilitza places aparcament en via pública, zones de càrrega i descàrrega
Itineraris per accedir a l’obra. Ubicació de grans vehicles. Horaris de moviments de
vehicles
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


3,5

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
1
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant pels 3 lots, dividit en 40 tasques
Termini 6 mesos,
No hi ha solapaments d’activitat per tractar-se d’accions de curta durada
Es valora la previsió, dins termini, de dies per repassos, inclemències meteorològiques, i
imprevistos
Sembla que ha mancat adjuntar els diagrames més ampliats, i el diagrames PERT
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
2,5
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Descripció de l’obra segons les tasques descrites al diagrama de GANT
Justificació de la durada de la tasca
Indica els recursos humans destinats a la tasca
Indica els recursos materials necessaris per executar la tasca
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )


3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
3
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació complerta
Desenvolupa tres processos constructius:
1. Moviments de terres
- Control material: organolèptic en laboratori extern. Tant pel terreny propi com
per les subbases subministrades
- Control d’execució: visual, in situ
2. Clavegueram
- Control materials: certificats
- Control d’execució: visual
3. Pavimentació
- Control material: organolèptic, en laboratori extern. Formigó i asfalt
- Control d’execució: visual

10
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3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
7
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment de
criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
Relació complerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control, però
manca algun paràmetre
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Moviment de terres
Terreny propi de l’obra: 26
Subbase de TOT U: 11
2. Clavegueram
Xarxa clavegueram 1
3. Pavimentació
Base de formigó 2
Paviment mescla bituminosa 8



2.1.2. OSM EGARA
7,3

Valoració de l'oferta presentada per EGARA ( Lot 1 )

1. Coneixement de l’estat actual de l’indret
(fins a 5 punts)
2,5
1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
1,5
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta incompleta en algun aspecte
No hi ha descripció de l’entorn
Previsió de 3 fases d’obra: fase 1 accés per Bonasort; fase 2 accés per Sta. Marcel·lina;
fase 3
Previsió zona d’abassegament i serveis. No hi haurà caseta d’obres
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Marca itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral
Enumera el tipus d’aparcament en carrer i l’aparcament privat
Estudia itineraris per accedir a l’obra
Indica horaris. Però no proposa mesures per resoldre possibles conflictes
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


1,8

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
0,8
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant, dividit en 47 tasques
Termini 4 mesos
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2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
1
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
 El pla de treballs és correcte però molt poc detallat o manca coherència en força
punts
Tabla de planificació i justificació dels rendiments i la durada de les tasques, segons
diagrama de GANT
Descripció del personal que configura un equip de treball
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )
3
3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
1
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació incomplerta
Indica 3 treballs objecte de control
1. Compactació del terreny
2. Aplicació mescla bituminosa
3. Qualitat de la pintura de senyalització
Certificació del centre gestor de residus
3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
2
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment de
criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
 Relació incomplerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Comprovació capes i compactació
Finalitzada l’obra, s’extrauran testimonis del paviment de calçada i vorera, i es farà
1 testimoni del ferm de calçada
2. Mescles bituminoses en calent
Cada dia de fabricació es farà extracció de betum, per comprovació de
granulometria d’àrids
3. Vorades
Comprovació de dimensions i resistència a compressió
4. Sanejament
Canonades amb certificat de garantia o segell de qualitat
5. Marques vials
Control de recepció de materials
2.1.3. CiC 3
Valoració de l'oferta presentada per CiC 3 ( Lot 1 )

24,4

1. Coneixement de l’estat actual de l’indret
(fins a 5 punts)
4,8
1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
3
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Previsió de 3 fases d’obra: fase 1 accés per Bonasort; fase 2 accés per Sta.
Marceli·lina; fase 3 asfaltat i pintat. Descripció funcionament entrades materials
Identificació activitats de la zona: locals, habitatges, aparcaments, amb indicació de
mesures per minimitzar l’afectació
Comptabilitza places aparcament dels diferents vehicles, càrregues i descàrregues
Delimitació àmbit zona abassegament, calculant superfícies ocupació, respectant
distàncies. Identifica els accessos a aquesta zona
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1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,8
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Estudi de les diferents interferències a causa de l’obra
Proposta d’horaris de subministrament i recollida de residus fora d’hores punta
Descripció rutes d’accés
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


4,6

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
1,8
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT i PERT
Diagrama de Gant, dividit en 42 tasques
Termini 6 mesos ( atès que es presenta als 3 lots)
Quadre amb els coeficients reductors pel càlcul dels rendiments
Quadre de durades de les unitats d’obra principals
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
2,8
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Aportació d’un equip per a imprevistos, fora de la jornada laboral
Indica els mitjans, equips, previstos, i l’origen ( propi / subcontractat ). Pràcticament la
totalitat són mitjans propis
Exposa el conjunt d’elements ( mà d’obra i maquinària) i rendiments teòrics de les
unitats d’obra principals
Té en compte diferents factors de reducció per calcular els rendiments
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3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra

( fins a 15 punts )

3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
5
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
Identificació exhaustiva, amb processos i sub-processos, inclòs la descripció dels
mateixos, amidaments, criteris de formació de lots, i de unitats de control
Compromís de redactar el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Gestió Mediambiental
(PAQMA)
Sistemàtica d’autocontrol de qualitat
1. Índex
Té 7 apartats: Documentació d’estudis, PAQ de l’obra, Projecte original i
modificacions, Seguiment del projecte, Compres, Direcció de l’obra, Inspeccions
de qualitat i assajos
2. Proposta unitats a controlar
Identifica deu processos constructius:
1. Implantació / seguiment de l’obra
Amb 4 subprocessos
2. Enderrocs i demolicions
Amb 7 subprocessos
3. Moviment de terres
Amb 9 subprocessos
4. Clavegueram
Amb 10 subprocessos
5. Pavimentació
Amb 6 subprocessos
6. Senyalització
Amb 2 subprocessos
7. Jardineria
Amb 2 subprocessos
8. Gestió de residus
Amb 2 subprocessos
9. Desviament de serveis
Amb 2 subprocessos
10. Desviament i endegament del trànsit
Amb 1 subprocés
Presenta model de fitxa d’autocontrol, segons normes, plecs de prescripcions, ...


15

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CONTRAT_Informe Tècnic: 024 - Informe valoració criteris
subjectius substitució 3 trams clavegueram

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Arquitecta de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 18/05/2021 15:36

Codi per a validació: 2DIG6-ACAVU-TQ2UI
Data d'emissió: 20 de maig de 2021 a les 11:58:36
Pàgina 10 de 23

APROVAT
20/05/2021 10:38

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2961983 2DIG6-ACAVU-TQ2UI FF7467B702DB3EA751AACFF94E6F897ABED5E08D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Obres. Servei d’Urbanisme

3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
10
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment de
criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
Identificació exhaustiva de nombre de controls, ordenats per processos i subprocessos. Paràmetres de control, criteris d'acceptació i rebuig, diferenciant els
criteris normatius . Identificació dels controls per fases. Recepció - Execució - Obra
Acabada. Relació molt desenvolupada i molt complerta
Presenta una taula amb els processos i subprocessos, organitzada en:
procés/subprocés, codi, descripció, amidament, formació de lots i unitats de control
Presenta una declaració responsable pel pla d’autocontrol
Fa la descripció del programa de control. Distingeix 3 tipus de controls: 1 de materials,
2 d’execució 3 d’obra acabada. Pels materials hi ha 2 tipus de controls: 1 Inspeccions
2 assajos. Per les unitats d’obra, hi ha 2 tipus de control: 1 verificacions 2 proves de
serveis
Quantificació de número de controls, mitjançant formació de lots, paràmetres de
control i criteris d’acceptació i rebuig
Presenta quadre amb els processos i subprocessos, amb el tipus de control i números:
1. Demolicions: 10
2. Moviment de terres: 5 + control diari dels apuntalaments + controls de recepció en
2 subprocessos
3. Clavegueram: 11 + controls de recepció en 6 subprocessos
4. Pavimentació: 9 + controls de recepció en 5 subprocessos
5. Senyalització: 2
6. Gestió de residus: 2
Presenta model de fitxa per a cada unitat d’obra tenint en compte els tipus de control
(material, execució i obra acabada)
Presenta la relació dels principals assaigs a desenvolupar en cada unitat/procés
d’obra atenent als controls definits. En total: 104
Defineix el control d’execució de l’obra i els nivells de control. Aporta les fitxes tipus


2.2. LOT 2: CARRER DE SANT EDUARD
Empreses presentades
1. BARNASFALT, S.A.
2. CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
3. OSM EGARA
4. CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. ( CIC 3 )
2.2.1. BARNASFALT
18,2

Valoració de l'oferta presentada per BARNASFALT ( Lot 2 )
1.

Coneixement de l’estat actual de l’indret

(fins a 5 punts)

4,7

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
2,8
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Previsió d’ 1 fase d’obra, per ser més eficient. Pas per a vianants a cada banda, d’1m
Previsió zona acopi, casetes, i serveis. Zona d’abassegament de material
Proposa que no hi hagi accés els guals privats
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1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,9
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Incidències del tall del carrer Sant Eduard
Estudi del transport públic i recollida de residus del carrer
Descripció tipologia places aparcament en via pública
Itineraris per accedir a l’obra. Ubicació de grans vehicles. Horaris de moviments de
vehicles



2. Pla de treballs

(fins a 5 punts)

3,5

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
1
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant pels 3 lots, dividit en 40 tasques
Termini 6 mesos,
No hi ha solapaments d’activitat per tractar-se d’accions de curta durada
Es valora la previsió, dins termini, de dies per repassos, inclemències meteorològiques, i
imprevistos
Sembla que ha mancat adjuntar els diagrames més ampliats, i el diagrames PERT
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts)
2,5
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Descripció de l’obra segons les tasques descrites al diagrama de GANT.
Justificació de la durada de la tasca
Indica els recursos humans destinats a la tasca
Indica els recursos materials necessaris per executar la tasca
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )


3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
3
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació complerta
Desenvolupa tres processos constructius:
1. Moviments de terres
- Control material: organolèptic en laboratori extern. Tant pel terreny propi com
per les subbases subministrades
- Control d’execució: visual, in situ
2. Clavegueram
- Control materials: certificats
- Control d’execució: visual
3. Pavimentació
- Control material: organolèptic, en laboratori extern. Formigó i asfalt
- Control d’execució: visual

10
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3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)

7

 Relació complerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Moviment de terres
Terreny propi de l’obra: 26
Subbase de TOT U: 11
2. Clavegueram
Xarxa clavegueram 1
3. Pavimentació
Base de formigó 2
Paviment mescla bituminosa 8
2.2.2. FERTRES
Valoració de l'oferta presentada per FERTRES ( Lot 2 )
1.

Coneixement de l’estat actual de l’indret

24
(fins a 5 punts)

5

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
3
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra: tipologia edificacions, serveis existents, mobiliari i
arbrat. Tipologia d’aparcament en via pública, equipaments
Descripció de l’actuació a executar
Adjunta reportatge fotogràfic de 20/04/2021
Zona aplec a plaça del Sol: materials, casetes, separació residus (punt net), ...
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
2
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Incidències del tall del carrer Sant Eduard
Estudi del transport públic, amb proposta de possible recorregut
Estudi dels itineraris dels vehicles de l’obra
Utilització d’elements de pas més còmodes pels vianants
Horari de feina en horari “solidari”
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
2
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
GANTT i PERT complert
Diagrama de Gant dividit en 54 tasques
Termini 4 mesos
Diagrama de PERT

5
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2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts)
3
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Diagrama de GANT camí crític
Descripció detallada del personal adscrit a l’obra, amb percentatges de dedicació
Previsió de percentatge de cada certificació
Descripció detallada dels recursos materials necessaris per executar la tasca
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )


3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
5
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
Identificació exhaustiva, amb processos i sub-processos, inclòs la descripció dels
mateixos, amidaments, criteris de formació de lots, i de unitats de control
Avanç del Pla de Gestió de Qualitat
Desenvolupa onze processos constructius:
1. Protecció i senyalització
- Control recepció
- Control execució
2. Endagament trànsit vehicles
- Control execució
3. Replanteig
- Control recepció
- Control d’execució
4. Treballs previs
- Control d’execució
5. Enderrocs i moviments de terres
- Control recepció
- Control d’execució
- Control obra acabada
6. Xarxa de clavegueram
- Control recepció
- Control d’execució
- Control obra acabada
7. Pavimentació
- Control recepció
- Control d’execució
- Control obra acabada
8. Senyalització
- Control recepció
- Control d’execució
- Control obra acabada
9. Gestió de residus
- Control d’execució
10. Altres actuacions
- Control d’execució
11. Acabats d’obra
- Control obra acabada
Suport del laboratori acreditat GCQ
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Obres. Servei d’Urbanisme

3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)

9

Identificació exhaustiva de nombre de controls, ordenats per processos i subprocessos. Paràmetres de control, criteris d'acceptació i rebuig, diferenciant els
criteris normatius. Identificació dels controls per fases. Recepció - Execució - Obra
Acabada. Relació molt desenvolupada i molt complerta
Enumeració dels controls que es duran a terme: 1.015 control
Identifica els nivells de control en tres graus: reduït, normal i intens. Proposa un nivell
de control normal per a tots els processos i sub processos
Proposta de fitxes per a dur a terme aquest control
Adjunta la proposta de Pla d’Autocontrol, sense valorar, amb el compromís de
realitzar-ho en cas de validació per part de la Direcció Facultativa


2.2.3. OSM EGARA
Valoració de l'oferta presentada per EGARA ( Lot 2 )
1. Coneixement de l’estat actual de l’indret

7,3
(fins a 5 punts)

2,5

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
1,5
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta incompleta en algun aspecte
No hi ha descripció de l’entorn físic i urbanístic del lloc
Previsió zona d’abassegament i serveis. No hi haurà caseta d’obres
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Marca itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral
Enumera el tipus d’aparcament en carrer i l’aparcament privat
Estudia itineraris per accedir a l’obra
Indica horaris. Però no proposa mesures per resoldre possibles conflictes
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


1,8

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
0,8
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant, dividit en 49 tasques
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs
a realitzar.
El pla de treballs és correcte però molt poc detallat o manca coherència en força
punts
Tabla de planificació i justificació dels rendiments i la durada de les tasques, segons
diagrama de GANT
Descripció del personal que configura un equip de treball
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3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra

( fins a 15 punts )

3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació incomplerta
Indica 3 treballs objecte de control
1. Compactació del terreny
2. Aplicació mescla bituminosa
3. Qualitat de la pintura de senyalització
Certificació del centre gestor de residus
3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)

3
1

2

 Relació incomplerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Comprovació capes i compactació
Finalitzada l’obra, s’extrauran testimonis del paviment de calçada i vorera, i es farà
1 testimoni del ferm de calçada
2. Mescles bituminoses en calent
Cada dia de fabricació es farà extracció de betum, per comprovació de
granulometria d’àrids
3. Vorades
Comprovació de dimensions i resistència a compressió
4. Sanejament
Canonades amb certificat de garantia o segell de qualitat
5. Marques vials
Control de recepció de materials
2.2.4. CiC 3
Valoració de l'oferta presentada per CiC 3 ( Lot 2 )

24,4

1. Coneixement de l’estat actual de l’indret
(fins a 5 punts)
4,8
1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
3
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Identifica i enumera els diferents accessos d’habitatges i aparcaments
Delimitació àmbit zona abassegament, calculant superfícies ocupació, respectant
distàncies. Identifica els accessos a aquesta zona
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,8
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Estudi de les diferents interferències a causa de l’obra
Proposta d’horaris de subministrament i recollida de residus fora d’hores punta
Descripció rutes d’accés
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2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)
2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs
suposa una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT i PERT
Diagrama de Gant, dividit en 26 tasques
Termini 6 mesos ( atès que es presenta als 3 lots)
Quadre amb els coeficients reductors pel càlcul dels rendiments
Quadre de durades de les unitats d’obra principals
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs
a realitzar.

4,6
1,8

2,8

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Aportació d’un equip per a imprevistos, fora de la jornada laboral
Indica els mitjans, equips, previstos, i l’origen ( propi / subcontractat ). Pràcticament la
totalitat són mitjans propis
Exposa el conjunt d’elements ( mà d’obra i maquinària) i rendiments teòrics de les
unitats d’obra principals
Té en compte diferents factors de reducció per calcular els rendiments
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )
15
3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
5
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control


Identificació exhaustiva, amb processos i sub-processos, inclòs la descripció dels
mateixos, amidaments, criteris de formació de lots, i de unitats de control
Compromís de redactar el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Gestió Mediambiental
(PAQMA)
Sistemàtica d’autocontrol de qualitat
1. Índex
Té 7 apartats: Documentació d’estudis, PAQ de l’obra, Projecte original i
modificacions, Seguiment del projecte, Compres, Direcció de l’obra, Inspeccions
de qualitat i assajos
2. Proposta unitats a controlar
Identifica deu processos constructius:
1. Implantació / seguiment de l’obra
Amb 4 subprocessos
2. Enderrocs i demolicions
Amb 7 subprocessos
3. Moviment de terres
Amb 9 subprocessos
4. Clavegueram
Amb 10 subprocessos
5. Pavimentació
Amb 6 subprocessos
6. Senyalització
Amb 2 subprocessos
7. Jardineria
Amb 2 subprocessos
8. Gestió de residus
Amb 2 subprocessos
9. Desviament de serveis
Amb 2 subprocessos
10. Desviament i endegament del trànsit
Amb 1 subprocés
Presenta model de fitxa d’autocontrol, segons normes, plecs de prescripcions, ...
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3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
10
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
 Identificació exhaustiva de nombre de controls, ordenats per processos i subprocessos. Paràmetres de control, criteris d'acceptació i rebuig, diferenciant els
criteris normatius . Identificació dels controls per fases. Recepció - Execució - Obra
Acabada. Relació molt desenvolupada i molt complerta
Presenta una taula amb els processos i subprocessos, organitzada en:
procés/subprocés, codi, descripció, amidament, formació de lots i unitats de control
Presenta una declaració responsable pel pla d’autocontrol
Fa la descripció del programa de control. Distingeix 3 tipus de controls: 1 de materials,
2 d’execució 3 d’obra acabada. Pels materials hi ha 2 tipus de controls: 1 Inspeccions
2 assajos. Per les unitats d’obra, hi ha 2 tipus de control: 1 verificacions 2 proves de
serveis
Quantificació de número de controls, mitjançant formació de lots, paràmetres de
control i criteris d’acceptació i rebuig
Presenta quadre amb els processos i subprocessos, amb el tipus de control i números:
1. Demolicions: 12
2. Moviment de terres: 7 + control diari dels apuntalaments + controls de recepció en
3 subprocessos
3. Clavegueram: 11 + controls de recepció en 6 subprocessos
4. Pavimentació: 9 + controls de recepció en 5 subprocessos
5. Senyalització: 2
6. Gestió de residus: 2
Presenta model de fitxa per a cada unitat d’obra tenint en compte els tipus de control
(material, execució i obra acabada)
Presenta la relació dels principals assaigs a desenvolupar en cada unitat/procés
d’obra atenent als controls definits. En total: 176
Defineix el control d’execució de l’obra i els nivells de control. Aporta les fitxes tipus
2.3. LOT 3: CARRER DE PROVENÇA
Empreses presentades
1.

BARNASFALT, S.A.

2. OSM EGARA
3. CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. ( CIC 3 )
2.3.1. BARNASFALT
18,2

Valoració de l'oferta presentada per BARNASFALT ( Lot 3 )
1. Coneixement de l’estat actual de l’indret

(fins a 5 punts)

4,7

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
2,8
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Previsió de 2 fases d’obra: fase 1 Provença i una part de Flor de Maig; fase 2 resta de
Flor de Maig. Descripció funcionament entrades materials
Previsió zona acopi, casetes, i serveis. Zona d’abassegament de material
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1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,9
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Incidències del tall del carrer Provença i carrers del voltant
Estudi del transport públic i recollida de residus del carrer
Descriu ubicació de places aparcament en via pública.
Itineraris per accedir a l’obra. Ubicació de grans vehicles. Horaris de moviments de
vehicles.
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


3,5

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
1
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant pels 3 lots, dividit en 20 tasques.
Termini 6 mesos ( atès que presenta els 3 lots )
No hi ha solapaments d’activitat per tractar-se d’accions de curta durada
Es valora la previsió, dins termini, de dies per repassos, inclemències meteorològiques, i
imprevistos
Sembla que ha mancat adjuntar els diagrames més ampliats, i el diagrames PERT
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
2,5
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a
realitzar.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Descripció de l’obra segons les tasques descrites al diagrama de GANT
Justificació de la durada de la tasca
Indica els recursos humans destinats a la tasca
Indica els recursos materials necessaris per executar la tasca
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )


3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació complerta
Desenvolupa tres processos constructius:
1. Moviments de terres
- Control material: organolèptic en laboratori extern. Tant pel terreny propi com
per les subbases subministrades
- Control d’execució: visual, in situ
2. Clavegueram
- Control materials: certificats
- Control d’execució: visual
3. Pavimentació
- Control material: organolèptic, en laboratori extern. Formigó i asfalt
- Control d’execució: visual

10
3
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3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)

7

Relació complerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control, però
manca algun paràmetre
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Moviment de terres
Terreny propi de l’obra: 26
Subbase de TOT U: 11
2. Clavegueram
Xarxa clavegueram 1
3. Pavimentació
Base de formigó 2
Paviment mescla bituminosa 8



2.3.2. OSM EGARA
Valoració de l'oferta presentada per EGARA ( Lot 3 )
1. Coneixement de l’estat actual de l’indret

7,3
(fins a 5 punts)

2,5

1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
1,5
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta incompleta en algun aspecte
No hi ha descripció de l’entorn físic i urbanístic del lloc
Divideix l’actuació en dos fases: 1 carrer Provença i Flors de Maig, 2 Flor de Maig Nord
Previsió zona d’abassegament i serveis. No hi haurà caseta d’obres
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Marca itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral
Enumera el tipus d’aparcament en carrer i l’aparcament privat
Estudia itineraris per accedir a l’obra
Indica horaris. Però no proposa mesures per resoldre possibles conflictes
2. Pla de treballs
(fins a 5 punts)


1,8

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
0,8
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa
una menor o major informació de l’execució prevista.
 GANTT només
Diagrama de Gant, dividit en 49 tasques
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs
a realitzar.
El pla de treballs és correcte però molt poc detallat o manca coherència en força
punts
Tabla de planificació i justificació dels rendiments i la durada de les tasques, segons
diagrama de GANT
Descripció del personal que configura un equip de treball
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3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra

( fins a 15 punts )

3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
 Identificació incomplerta
Indica 3 treballs objecte de control
1. Compactació del terreny
2. Aplicació mescla bituminosa
3. Qualitat de la pintura de senyalització
Certificació del centre gestor de residus
3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)

3
1

2

 Relació incomplerta (d'acord amb els processos), identifica les fases de control
Enumeració dels assajos per a cada procés desenvolupat:
1. Comprovació capes i compactació
Finalitzada l’obra, s’extrauran testimonis del paviment de calçada i vorera, i es farà
1 testimoni del ferm de calçada
2. Mescles bituminoses en calent
Cada dia de fabricació es farà extracció de betum, per comprovació de
granulometria d’àrids
3. Vorades
Comprovació de dimensions i resistència a compressió
4. Sanejament
Canonades amb certificat de garantia o segell de qualitat
5. Marques vials
Control de recepció de materials
2.3.3. CIC3
Valoració de l'oferta presentada per CiC 3 ( Lot 3 )

24,4

1. Coneixement de l’estat actual de l’indret
(fins a 5 punts)
4,8
1.1. Implantació de les obres
( fins a 3 punts )
3
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc
 Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista
Descripció de l’entorn físic de l’obra
Dues fases d’obra per no tallar l’avinguda Flor de Maig.
Identificació activitats de la zona: locals, habitatges, aparcaments, amb indicació de
mesures per minimitzar l’afectació
Comptabilitza places aparcament dels diferents vehicles, càrregues i descàrregues
Delimitació àmbit zona abassegament, calculant superfícies ocupació, respectant
distàncies. Identifica els accessos a aquesta zona
1.2. Anàlisi dels itineraris
( fins a 2 punts )
1,8
Una vegada identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades
a tal fi fins arribar a l’àmbit de l’obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant l'obra
i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes, etc..
Estudi de les diferents interferències a causa de l’obra
Proposta d’horaris de subministrament i recollida de residus fora d’hores punta
Descripció rutes d’accés
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2. Pla de treballs

(fins a 5 punts)

2.1. Tipologia, diagrames
( fins a 2 punts )
Es valora aquest aspecte, atès que la manera com es presenta un pla de treballs
suposa una menor o major informació de l’execució prevista.

4,6
1,8

 GANTT i PERT
Diagrama de Gant, dividit en 35 tasques
Termini 6 mesos ( atès que es presenta als 3 lots)
Quadre amb els coeficients reductors pel càlcul dels rendiments
Quadre de durades de les unitats d’obra principals
2.2. Justificació pla d’obres. Detall, coherència i precedències (fins a 3 punts )
2,8
Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs
a realitzar.
 El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es
vol executar, amb desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com
l'agrupació d'actuacions principals
Aportació d’un equip per a imprevistos, fora de la jornada laboral
Indica els mitjans, equips, previstos, i l’origen ( propi / subcontractat ). Pràcticament la
totalitat són mitjans propis
Exposa el conjunt d’elements ( mà d’obra i maquinària) i rendiments teòrics de les
unitats d’obra principals
Té en compte diferents factors de reducció per calcular els rendiments
3. Gestió de la Qualitat en l'execució de l'obra
( fins a 15 punts )
15
3.1. Identificació dels processos constructius
( fins a 5 punts )
5
Identificació dels processos objecte de control, descripció, amidament, criteris de
formació de lots, número de lots i unitats de control
Identificació exhaustiva, amb processos i sub-processos, inclòs la descripció dels
mateixos, amidaments, criteris de formació de lots, i de unitats de control
Compromís de redactar el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Gestió Mediambiental
Sistemàtica d’autocontrol de qualitat
1. Índex
Té 7 apartats: Documentació d’estudis, PAQ de l’obra, Projecte original i
modificacions, Seguiment del projecte, Compres, Direcció de l’obra, Inspeccions
de qualitat i assajos
2. Proposta unitats a controlar
Identifica deu processos constructius:
1. Implantació / seguiment de l’obra
Amb 4 subprocessos
2. Enderrocs i demolicions
Amb 7 subprocessos
3. Moviment de terres
Amb 9 subprocessos
4. Clavegueram
Amb 10 subprocessos
5. Pavimentació
Amb 6 subprocessos
6. Senyalització
Amb 2 subprocessos
7. Jardineria
Amb 2 subprocessos
8. Gestió de residus
Amb 2 subprocessos
9. Desviament de serveis
Amb 2 subprocessos
10. Desviament i endegament del trànsit
Amb 1 subprocés
Presenta model de fitxa d’autocontrol, segons normes, plecs de prescripcions, ...
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3.2. Relació de controls a realitzar
( fins a 10 punts )
10
Quantificació de nombre controls, definició dels paràmetres de control i establiment
de criteris d'acceptació i rebuig.
Determinació de fases de control dels Productes, Equips i Sistemes (PEiS)
 Identificació exhaustiva de nombre de controls, ordenats per processos i subprocessos. Paràmetres de control, criteris d'acceptació i rebuig, diferenciant els
criteris normatius . Identificació dels controls per fases. Recepció - Execució - Obra
Acabada. Relació molt desenvolupada i molt complerta
Presenta una taula amb els processos i subprocessos, organitzada en:
procés/subprocés, codi, descripció, amidament, formació de lots i unitats de control
Presenta una declaració responsable pel pla d’autocontrol
Fa la descripció del programa de control. Distingeix 3 tipus de controls: 1 de materials,
2 d’execució 3 d’obra acabada. Pels materials hi ha 2 tipus de controls: 1 Inspeccions
2 assajos. Per les unitats d’obra, hi ha 2 tipus de control: 1 verificacions 2 proves de
serveis
Quantificació de número de controls, mitjançant formació de lots, paràmetres de
control i criteris d’acceptació i rebuig
Presenta quadre amb els processos i subprocessos, amb el tipus de control i números:
1. Demolicions: 12
2. Moviment de terres: 9 + control diari dels apuntalaments + controls de recepció en
2 subprocessos
3. Clavegueram: 11 + controls de recepció en 6 subprocessos
4. Pavimentació: 9 + controls de recepció en 5 subprocessos
5. Senyalització: 2
6. Jardineria: 4 + controls de recepció em 2 subprocessos
7. Gestió de residus: 2
Presenta model de fitxa per a cada unitat d’obra tenint en compte els tipus de control
(material, execució i obra acabada)
Presenta la relació dels principals assaigs a desenvolupar en cada unitat/procés
d’obra atenent als controls definits. En total: 114
Defineix el control d’execució de l’obra i els nivells de control. Aporta les fitxes tipus
3.

PROPOSTA DE PUNTUACIONS PER LOTS
3.1. LOT 1: CARRER DE SANT ANTONI
1

2

3

Total

1

BARNASFALT

Empresa

4,7

3,5

10

18,2

2

OSM EGARA

2,5

1,8

3

7,3

3

CiC 3

4,8

4,6

15

24,4

3.2. LOT 2: CARRER DE SANT EDUARD
Empresa

1

2

3

Total

4,7

3,5

10

18,2

5

5

14

24

OSM EGARA

2,5

1,8

3

7,3

CiC 3

4,8

4,6

15

24,4

1

BARNASFALT

2

FERTRES

3
4

3.3. LOT 3: CARRER DE PROVENÇA
1

2

3

Total

1

BARNASFALT

Empresa

4,7

3,5

10

18,2

2

OSM EGARA

2,5

1,8

3

7,3

3

CiC 3

4,8

4,6

15

24,4
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4.

CONCLUSIONS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2961983 2DIG6-ACAVU-TQ2UI FF7467B702DB3EA751AACFF94E6F897ABED5E08D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Tal i com s'especifica en el Plec de Condicions Tècniques:
" Els licitadors que obtinguin una puntuació inferior a 10 punts en els criteris avaluables mitjançant judici de
valor, no podran continuar en el procés de licitació, i seran exclosos "
Per tot l’anteriorment exposat, les empreses que segueixen endavant en la licitació per haver assolit la
puntuació mínima, són:
4.1. LOT 1: CARRER DE SANT ANTONI
1

2

3

Total

1

BARNASFALT

Empresa

4,7

3,5

10

18,2

2

CiC 3

4,8

4,6

15

24,4

4.2. LOT 2: CARRER DE SANT EDUARD
Empresa
1

BARNASFALT

2

FERTRES

3

CiC 3

1

2

3

Total

4,7

3,5

10

18,2

5

5

14

24

4,8

4,6

15

24,4

4.3. LOT 3: CARRER DE PROVENÇA
1

2

3

Total

1

BARNASFALT

Empresa

4,7

3,5

10

18,2

2

CiC 3

4,8

4,6

15

24,4

Cerdanyola del Vallès, a 12 de maig de 2021
Montse Soler Flores, arquitecta
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