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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ
D’UN VESSANT ESLLAVISSAT LOCALITZAT AL MARGE DRET DEL RIU
TORDERA AL SEU PAS PER EL CARRER CAMÍ DE LA FONT, 1-4. BARRI
MOIXERIGUES
Reunits en la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 16 de juny de 2022, a les
09:32 hores del matí, es constitueix la present Mesa de contractació per a procedir a
l’elevació de l’informe dels criteris que depenen d’un judici de valor i posterior
obertura del sobre B (criteris automàtics) i la proposta d’adjudicació, de la
contractació relativa al procediment obert simplificat amb més d’un criteri
d’adjudicació, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles del 145 al
151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
de contractes del Sector Públic, del següent contracte:
Exp: X2022000709
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Obres d’estabilització d’un vessant esllavissat localitzat al
marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer camí de la Font, 1-4. Barri
Moixerigues.
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45111230-9 Treballs d’estabilització de terrenys
Valor estimat del contracte: 108.880,35 euros, més 22.864,87 euros d’IVA (21%)
resultant un total de 131.745,22 euros (IVA inclòs)

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 98.982,14 euros

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 119.768,38 euros
Durada de l'execució:2,5 mesos

Pròrroga prevista: 1 mes

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La composició de la Mesa és la següent:
President – Arquitecte municipal

Eduard Rusiñol Vega

Vocal - Secretari de l’Ajuntament

Francesc Palau Sabater

Vocal - Interventora de la Corporació Sara Galbany Arrabal
Vocal – Enginyer tècnic municipal

Manuel Moreno Barrio

Secretària de la Mesa

M. Dolors Sabé i Corney

Valorada tota la documentació tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, presentada per l’empresa, d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11.2) del Plec de clàusules administratives
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particular, i previ informe emès per l’enginyer tècnic municipal senyor Manuel Moreno
en data 13 de juny de 2022, i que a continuació es transcriu, la Mesa acorda prendre
coneixement del mateix.
.../...
“CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ D’UN VESSANT ESLLAVISSAT
LOCALITZAT AL MARGE DRET DEL RIU TORDERA AL SEU PAS PER EL CARRER CAMÍ
DE LA FONT, 1-4. BARRI MOIXERIGUES
EXP. NUM.: X2022000709
INFORME TÈCNIC: Informe dels criteris de judici de valor sobre A

INFORME TÈCNIC: AVALUACIÓ DELS PROPOSTES TÈCNIQUES APORTADES A LES
OFERTES DEL SOBRE A DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A LES OBRES
D’ESTABILITZACIÓ D’ESTABILITZACIÓ D´UN VESSANT ESLLAVISSAT LOCALITZAT AL
MARGE DRET DEL RIU LA TORDERA AL SEU PAS PER EL CARRER CAMÍ DE LA FONT,
1-4. BARRI MOIXERIGUES:
La Mesa de contractació del dia 9 de juny de 2022 en l’obertura del sobre A es verificà les
propostes presentades per les següents empreses:
1. TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTODE LADERAS Y OBRAS, S.A.
2. SOLUTIOMA, S.L.
3. INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, S.L.
Posteriorment en el mateix acta es requereix al sota signant, Enginyer tècnic municipal de
l’Ajuntament, que emetí informe dels criteris de valoració de judici de valor presentats per les
empreses en aquest sobre A i que es comprovi que no s’inclogui documentació relativa als criteris
d’adjudicació automàtics.
D’acord amb l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, la valoració dels criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, tindrà una puntuació màxima de 25 punts.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Segons l’apartat 1.11.2 del Plec de Clàusules Administratives, s’estableixen els criteris que es
tindran en compte per a la valoració de les ofertes.
Als efectes de la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, els licitadors hauran de
presentar la documentació indicada a continuació:
a) Programa de treball (Diagrama de Gantt). Fins a 10 punts
Programa de treballs mitjançant un diagrama de Gantt en el que quedin reflectides les
diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els
treballs principals de cada activitat amb prou detall per al seu seguiment, el termini d’execució
dels treballs principals i els equips i rendiments de treballs necessaris, el termini de l’obra i les
fites parcials de termini d’obligat compliment. També cal tenir en compte el termini de
lliurament dels principals materials o equips a instal·lar, i les possibles incidències al servei.
S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les diferents
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actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític. Es prendrà
com a referència estimativa, l’inici de l’obra a dia 1 de juny 2.022.
Es valorarà el major grau de concreció, coherència i adequació al projecte. (pot ser un DIN A2
o DIN A3. En tot cas, un únic full. Mida de lletra: Arial 11 pt).
b) Anàlisi del programa i camí crític. Fins a 15 punts
Breu anàlisi del programa anterior ressaltant els possibles punts singulars que puguin
esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per
atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí crític
resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de
lliurament dels equips principals a instal·lar i si el seu termini de lliurament pot afectar el pla
de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels
mateixos. En el cas que l’obra inclogui la instal·lació d’equips, també s’indicarà si el seu termini
d’entrega pot afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data límit de
formalització de la comanda dels mateixos. En el cas de l’obra inclogui afectació al servei,
s’indicarà també el temps de la durada i la seva planificació.
Es valorarà el major grau de concreció, coherència i adequació al projecte.
(màxim 3 fulls DIN A4 per les dues cares. Mida de lletra: Arial 11 pt).
Resum de punts a valorar i puntuacions màximes
Concepte a valorar
Programa de treball (Diagrama de Gantt) Ap 1.11.2 a) PCAP
Anàlisi del programa i camí crític Ap 1.11.2 b) PCAP

Punts
10,00
15,00

Seguidament es procedeix a la valoració de la documentació aportada de cada una de les
empreses:
-

TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTODE LADERAS Y OBRAS, S.A.

TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTODE LADERAS Y OBRAS, S.A.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aspecte a avaluar
Programa de treball
(Diagrama
de
Gantt)

Anàlisi
programa
crític

i

del
camí

Valoració
S’especifica correctament les diferents fases constructives, les fites
parcials i els treballs principals i secundaris de cada activitat amb un alt
grau de detall a totes les fases constructives. El diagrama s’adequa al
projecte.
Es proposa una reducció del termini de les obres basat en una ràpida
instal·lació dels perns d’ancoratge, amb un rendiment de 40ml/dia.
Es compleixen els terminis d’execució segons projecte.
Com alternatives per atenuar conflictivitat i/o compliment amb el termini
contractual en cas de ser necessari, es proposen:
- Ampliació de jornada laboral i dies laborals (dissabtes i/o festius).
- Ampliació de potència dels equips
- Ampliació nombre d’equips de treball, sempre que sigui tècnicament
viable i no interfereixin entre ells.

Punts

10

15
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Es detalla molt acuradament tots els processos, actuacions,
maquinària, folgança i rendiments.
Es defineix perfectament el camí crític, que afecta a totes les activitats
a realitzar.
TOTAL PUNTS
-

25

SOLUTIOMA, S.L.

SOLUTIOMA, S.L.
Aspecte a avaluar

Valoració

Punts

S’especifica correctament les diferents fases constructives, les fites
parcials i els treballs principals i secundaris de cada activitat amb un
bon grau de detall en alguns apartats, però no tant detallat en altres
fases constructives. El diagrama s’adequa al projecte.
Es compleixen els terminis d’execució segons projecte, però sense
gaire marge de maniobra davant possibles endarreriments.
Com alternatives per atenuar conflictivitat i/o compliment amb el termini
contractual en cas de ser necessari, es proposen:
Anàlisi
del - Ampliació de dies laborals (dissabtes i/o festius).
programa i camí - Ampliació nombre d’equips de treball, sempre que sigui tècnicament
crític
viable i no interfereixin entre ells.
Es detalla molt acuradament tots els processos, actuacions i
rendiments.
Es defineix perfectament el camí crític, que afecta a totes les activitats
a realitzar.
TOTAL PUNTS
- INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, S.L.
Programa de treball
(Diagrama
de
Gantt)

8

12

20

INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, S.L.
Aspecte a avaluar

Valoració

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de treball
(Diagrama
de
Gantt)

Anàlisi
programa
crític

i

del
camí

Punts

S’especifica correctament les diferents fases constructives, les fites
parcials i els treballs principals de cada activitat amb un grau de detall
correcte, però no tant específic com les altres propostes. El diagrama
s’adequa al projecte.
Es proposa una reducció del termini de les obres basat en una ràpida
instal·lació dels perns d’ancoratge.
Es detalla la disposició d’estucatge i maquinàries pròpies com
gunitadora i equips de perforació.
Com alternativa per atenuar conflictivitat i/o compliment amb el termini
contractual en cas de ser necessari, es proposa ampliació de personal
treballant a l’obra.
En general manca una mica més de concreció.
TOTAL PUNTS

RESUM PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE “A”)
Puntuació màxima de 25 punts.
Empresa
TRATAMIENTO,
OBRAS, S.A.

ACONDICIONAMIENTODE

LADERAS

Y

Puntuació Sobre A
25

7

9

16
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SOLUTIOMA, S.L.
INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL, S.L.

20
16

En el sobre A “criteris valoració judici de valor” no hi ha informació de la documentació relativa
als criteris de valoració automàtica.

.../...
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre “B” que conté l’oferta econòmica i
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica, d’acord
amb els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11.1 del Plec de clàusules
administratives. Els criteris de valoració, amb un total de 75 punts, són els següents:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA FINS A 75 PUNTS
a)

Oferta econòmica sobre el pressupost licitat. Fins a 60 punts
El pressupost de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació
màxima de fins a 60 punts per aquest criteri.
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, i la màxima
puntuació a l’oferta més baixa presentada i admesa, puntuant-se la resta
d’ofertes segons la següent fórmula:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 𝑃
𝐼𝐿
𝑉𝑃

On:
PV = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
OV = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP= Valor de Ponderació = 1,6 (d’acord a la Directriu 1/2020)
b) Qualificació de personal propi. Fins a 10 punts
Disponibilitat de personal propi amb certificat de realització de Curs de treballs
verticals.
2 punts per cada treballador assignat específicament a aquesta obra, amb
certificat de realització i superació de Curs de treballs verticals. Amb un màxim
de 10 punts en aquest criteri de valoració.
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Acreditar mitjançant Certificat.
c) Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts
El termini de garantia fixat és de dos anys a comptar des de la data de final d'obra
que consti a l'Acta de recepció de les obres.
Aquest pot ser incrementat en un any més, amb un total de 3 anys de garantia
atribuint una puntuació màxima de fins a 5 punts pel licitador que ofereixi aquesta
millora.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de
garantia.
Oferiment d'un any addicional de garantia: 5 punts
No oferiment d'un any addicional de garantia: 0 punts
Resultats sobre B Proposició econòmica:

Empreses

TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTOD
E LADERAS Y OBRAS,
S.A.,
SOLUTIOMA, S.L
INACCÉS GEOTÈCNICA
VERTICAL, S.L.,

CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT
Treballadors Increment 1
Proposta econòmica
curs treballs
any
verticals
garantia
total
Preu
60
Treba- 10
5
licitació
% punts lladors punt
punt
97.992,43 € 1,00 58,27
5
10 no
0
68,27

93.427,12 €
97.992,32 €

5,61
1,00

60,00
58,27

5
5

10
10

sí
sí

5
5

75,00
73,27

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Total puntuació sobre A “criteris de judici de valor” i sobre B “criteris
avaluables de forma automàtica”:

EMPRESES
TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTODE LADERAS
Y OBRAS, S.A.,
SOLUTIOMA, S.L
INACCÉS GEOTÈCNICA VERTICAL,
S.L.,

CRITERIS
JUDICI
VALOR

CRITERIS
AUTOMÀTICS

TOTAL

25

68,27

93,27

20

75,00

95,00

16

73,27

89,27

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_MESA

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2022000709

Codi Segur de Verificació: 9ce9b326-80e1-4c31-8ff3-8c3794a2fce5
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1983967
Data d'impressió: 17/06/2022 18:20:51
Pàgina 7 de 7

SIGNATURES

1.- Eduard Rusiñol Vega (TCAT) (President de la Mesa de contractació, Arquitecte municipal Coordinador de l'Àrea de Serveis
Territorials), 16/06/2022 17:54
2.- Francesc Palau Sabater (TCAT) (Vocal, Secretari), 16/06/2022 18:10
3.- TCAT P Sara Galbany Arrabal (Vocal, Interventora de l'Ajuntament), 17/06/2022 06:43
4.- Manuel Moreno Barrio (SIG) (Vocal, Enginyer Tècnic Municipal), 17/06/2022 12:59
5.- Dolors Sabé Corney (TCAT) (Secretària de la Mesa de contractació), 17/06/2022 18:03

Es comprova en aquest mateix acte, que l’empresa que ha tret major puntuació no
es troba en situació de baixa anormal o desproporcionada.
De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei
9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de contractació,
per unanimitat, acorda:
Primer.- Classificar per ordre decreixent , un cop aplicats els criteris de valoració
establerts a la clàusula 1.11 del Plec de clàusules administratives per a la
contractació de les obres de d’estabilització d’un vessant esllavissat localitzat al
marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer camí de la Font, 1-4. Barri
Moixerigues, les següents propostes:

20

TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTOD
E LADERAS Y OBRAS,
S.A.,

25

97.992,43

1,00 58,27

5

10

no

0

68,27

93,27

16

97.992,32

1,00 58,27

5

10

sí

5

73,27

89,27

Empreses

INACCÉS GEOTÈCNICA
VERTICAL, S.L.,

TOTAL CRITERI
JUDICI VALOR I
CRITERI
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AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Segon.- Proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de les obres de
d’estabilització d’un vessant esllavissat localitzat al marge dret del riu Tordera al seu
pas per el carrer camí de la Font, 1-4, Barri Moixerigues, a l’empresa Solutioma SL,
amb NIF núm. B65858938 d’acord amb la seva oferta:
Preu ofertat: 93.427,12 € més 19.556,70 € d’IVA
Treballadors amb curs treballs verticals: 5
Termini addicional de garantia: 1 any. Total termini garantia tres anys.
Tercer. Requerir al licitador proposat com a adjudicatari perquè presenti en el termini
de set dies hàbils a contar des del següent a aquell que rebi aquest requeriment la
documentació assenyalada a la clàusula 1.18. del Plec de clàusules administratives.
I perquè consti s'estén la present acta signada pels components de la mesa de
contractació, de tot el que dono fe, com a secretària autoritzant, a 09:51 hores del matí.

