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1

LICITACIÓ
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1.1

Característiques del procediment de licitació

A.L´objecte d´aquesta
contractació son les obres necessàries per la rehabilitació de diferents blocs de nínxols
a les agrupacions 11 i 12 del Cementiri del Montjuic, Etapa 1, Fase 7 segons Pla Director
del 2019.
El cementiri de Montjuïc, gestionat per Cementiris de Barcelona SA, es troba situat al
terme municipal de Barcelona, ubicat a la muntanya de Montjuïc. El cementiri esta dividit
per diferents sectors que agrupen carrers i blocs de nínxols.
Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en la execució
de les obres de intervenció corresponent a la reparació-rehabilitació estructural,
rehabilitació de cobertes i façanes del edificis de nínxols a les agrupacions 11 i 12.
A.1.- LOTS: NO
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 2.183.779,96
Concepte
Pressupost base de licitació (*) total
Possibles modificacions (20%)
Total

Import (IVA exclòs)
1.819.816,64 euros
363.963,32 euros
2.183.779,96 euros

B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:

Concepte

Import
(IVA exclòs)

IVA

Import total
(IVA inclòs)

Pressupost base de
licitació total

2.183.779,96 euros

382.161,49 euros

2.201.978,13 euros

B.2.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents causes
específiques de modificació del contracte:
- Incidències vinculades a la
- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no
es disposa suficient informació
edificis i espais annexes, de les estructures, de les
instal·lacions i/o infraestructures.
- Mesures de Prevenció addicionals no previstes en el Projecte.
- Adaptació del projecte/obra segons les noves directrius del govern vigent de
ona.
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C.-

12 MESOS, a comptar a
C.1.- Terminis Parcials: No procedeix.
C.2.- PRÒRROGUES: NO

D.E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix
F.- GARANTIA DEFINITIVA:
15 del present Plec)
G.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: NO
I.- REVISIÓ DE PREUS: No

.

J.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA:
Particulars.
I.

Els licitadors acreditaran que compleixen amb les condicions mínimes de
solvència si disposen de la classificació següent:
GRUP

SUBGRUP

C Edificacions

2 Estructures de fàbrica o formigó

CATEGORIA
Reial Decret 1098/2001
3

classificació
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i
a
seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes
assenten

K.- ASSEGURANCES:
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de
fins a un import no inferior a
000.000.- i per sinistre i un
sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de CENT CINQUANTA MIL
(150.000.-
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L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es pres
següents indicacions:
L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que
hauran de presentarweb següent:
https://seucontractacio.cbsa.cat/licitacion

tació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,

IMPORTANT:
electrònica, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de
les propostes.

- Data i hora límit:
perfil de contractant.
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:
les següents indicacions:
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS.
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic SOBRE amb la Documentació General
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent
estructura:
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO
documentació general) un únic PDF

GRAL PDF (S1, Nom empresa,

document.
Contingut:
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
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Obertura:
Lloc: Oficines centrals de BSM, carrer Calàbria, 66, 5a planta, 08015
Barcelona
Data:
través del
Perfil del Contractant.
M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA
AVALUABLE
JUDICI DE VALOR:
Títol: Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor.
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic SOBRE amb la Documentació
avaluable amb judici de valor
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent
estructura:
SJV_ NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor)
un
únic PDF
En
document.
Contingut: VEURE ANNEX 2A

sobre
Particulars.

Obertura:
Lloc: Oficines centrals de BSM, carrer Calàbria, 66, 5a planta, 08015
Barcelona
Data:
través del
Perfil del Contractant.
M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, QUE CONTÉ LA PROPOSTA
QUANTIFICABLES
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:
Títol:

INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ DE LES OBRES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE REHABILITACIÓ DE
DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS 11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 PLA DIRECTOR 2019)

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic SOBRE amb la Documentació avaluable amb
criteris automàtics
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 3 arxius indicant aquesta circumstància
en el títol del mateix, seguint la següent estructura:
SFA_ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) un únic PDF
signat pel licitador
SFA_ NOM EMPRESA. PRESSUPOST PDF (SFA, Nom empresa, pressupost) un únic
PDF signat pel licitador
SFA_ NOM EMPRESA.PRESSUPOST EN EXCEL/BC3/TCQ. XLS/TCQ (SFA, Nom empresa,
pressupost) un ú
aquesta clàusula
document.

Contingut: VEURE ANNEX 2B.
són els

sobre
Particulars.

Obertura:
Lloc: Oficines centrals de BSM, carrer Calàbria, 66, 5a planta, 08015
Barcelona
Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant.
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: segons ANNEX 3 del present Plec
de Clàusules Particulars.
O.- VISITA A LES OBRES:
La corresponent convocatòria de visita així com les instruccions a tenir en compte per a
erfil de Contractant. Accessible a través de la següent
adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.U.
P.DELS LICITADORS:
manera:
P.1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec de
Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic / Projecte o de qualsevol altra
documentació integradora de la licitació
escrit
a la següent adreça de correu electrònic: mboldu@bsmsa.cat; misach@bsmsa.cat
com a molt tard, sis (6) dies abans de la data límit fixada
de fer constar obligatòriament el
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Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de
integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, i tindran caràcter vinculant.

altre informació addicional aquesta tindrà prevalença.
P.2.- Per dubtes sobre
de les ofertes etc.).

valoració

del
present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma
periòdica el perfil de contractant per estar informats de
de contractació.
P.3.-

, com descarregar els
.

Els licitadors hauran de posar-

suport de
https://www.nexus-

it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contactoempresas/
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és
amb la qual
cosa rebran amb
disponible.
cadascuna
accedeix a través de
Voleu que us informem de les novetats?
Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
President: Sr. Anton Maria Claret Montull i Pujol, Director Corporatiu Serveis Tècnics
de Barcelona de Serveis Municipals SA o persona en qui delegui
Vocal: Sr. Xavier Pascual Prat, Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Jorge Tupac Linares Roger, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de Barcelona
de Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui
Vocal: Sr. Jaume Carreras Serra, Coordinació Tècnica del Pla Director de Cementiris de
Barcelona, S.A.
Vocal: Sr. Jorge Tomas Ceron Muga, Director Àrea de Manteniment i Serveis Generals
de Cementiris de Barcelona, S.A.
Secretària: Sra. Mariona Isach Espinós, Cap Àrea Assessoria Jurídica i Contractació de
Barcelona de Serveis Municipals, SA, o persona en qui delegui.
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R.- SUBCONTRACTACIÓ: Es permet. Les condicions de subcontractació seran les
Clàusula 19 del present Plec de Clàusules Particulars.
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No
T.CONTRACTE:
personal que, reunint
els requisits de titulació i experiència exigits en els Plecs, formarà part de
verificació per
part del resposanble del contracte del compliment d
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre
a no alterar el bon funcionament del servei, informa
contractant.
contínua,
contracte,
el poder de direcció inherent a
negociació i
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions
dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
ment de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos
de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que
contractual entre treballador i empresari.
-se en les
delimitada en els plecs com a
objecte contractual.
estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies
dependències i/o instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de prestació,
hagi de prestar els serveis a les dependències. En aquest cas, el personal
adjudicatària ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupi el personal propi del
vetllar per al compliment
En la documentació de la licitació constarà de forma motivada la
necessitat de prestar el servei a les dependències de
Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les seves
obligacions, les següents:
a)
comunicació
al
aquelles qüestions derivades de
b)
contracte, e impartir als esmentats treballadors les ordres o instruccions
de treball que resultin necessaris en relació a la prestació del servei
contractat.
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c)

Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de
l
treball de les funcions que tenen encomanades, així com
sonal al lloc de treball.

d)
e)

contracte, havent-se de coordinar amb el responsable del contracte a tal
efecte de forma adequada per tal de no alterar el funcionament del servei.
Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o
contracte.

U.- TRAMITACIÓ:
9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector
adjudicadors no administració pública.
V.- PUBLICITAT:
contractació
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.
U
V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica.
W.- RÈGIM DE RECURSOS: De conformitat amb clàusula 26.
X.- ALTRES INFORMACIONS:
tractant) per poder signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir un
nivell de seguretat 4.
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1.2

Empreses presentades a la licitació

1.-

VORACYS, S.L.

2.-

BIGAS GRUP, S.L.

3.-

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

4.-

NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

5.-

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.

6.-

VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

7.-

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

8.-

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

9.-

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

10.-

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, S.L.
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PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ
DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2)
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2.1

Criteris avaluables a partir de judicis de valor

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents:

(SOBRE NÚMERO 2):
Fins a 25 punts
1.

0 punts

1.1
tècnica en el sobre núm. 2 de la oferta.............................................................. 0-5 punts.
documentació tècnica en el sobre núm. 2 de la oferta.......................................0-5 punts.
2. Planificació de les obres: 0 a 10 punts
lliurar en el sobre núm. 2 de la oferta............................................................... 0-10 punts.
3. Propostes de gestió mediambiental: 0 a 5 punts
documentació tècnica a lliurar en el sobre núm. 2 de la oferta...........................0-5 punts.
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador
obtingui dotze i mig (12,5) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons
judicis de valor.
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2.2

Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per
apartats

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions
parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i
admeses

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

VORACYS, S.L.

Oferta núm:

1

23,80
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
1.- Emplaçament de les obres amb una vinculació emocional rellevant: Motivat per la naturalesa del lloc de

els elements, dins de caixes individualitzades i perfectament identificades. Es farà un reportatge fotogràfic de
nínxols plens per preservar la privacitat. Es preveuran mesures de protecció especial per protegir-se de la

resolució del punt crític.
recolzades sobre terreny poc estable i malmeses per les condicions climàtiques a les que han estat sotmeses.
alternadament, de manera que sempre hagin dos murs portants entre les actuacions. Es col·locaran els
apuntalaments necessaris i es tindrà especial cura en la seva retirada. Es farà un seguiment dels moviments

concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la resolució del punt crític.
dificultat de comprovació i definició, serà important realitzar una tasca prèvia de preparació dels treballs.

es proposa unificar solucions donat que hi ha moltes fases en marxa. Comunicació amb les diferents obres i

detall i concreció. Les mesures proposades es consideren molt efectives per a la resolució del punt crític.

Cementiris i la DF que com executar els treballs en els interiors dels nínxols ocupats, es formarà als operaris.

amb un molt bon nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la
resolució del punt crític.

seva posterior utilització. Es formarà als operaris per la necessitar de recuperar la pedra. Els treballs es
realitzaran de forma manual per no trencar la pedra. Abans de la seva utilització es farà una classificació. Es
amb altres fases i les poques empreses que les fabriquen. Aquest punt té una rellevància considerable, és força
consideren altament efectives per a la resolució del punt crític.

minimització que han aportat estan descrites amb coherència. Ha enunciat els punts en un molt bon ordre de

pous i galeries. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb menys
detall, aquest equip ha obtingut la puntuació més elevada en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,80

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

el subministrament de material serà mínim per a cada fase. Aquest punt té una important rellevància tot i que

Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la minimització de la interferència.

no quedi cap nínxol obert. Es preguntarà diàriament pels oficis previstos per tal de, el dia anterior o a primera

proposades es consideren molt adequades i efectives per la minimització de la interferència.

proposa establir una franja horària pel subministrament de material i no estar pendents de trucades, així

concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per la minimització de la interferència.
abans de realitzar les rases de sanejament. Es llogaran equips electrògens per tal de donar electricitat a les

per si cal retirar-los, o amb una poda i la seva protecció és suficient. Aquest punt té una rellevància
Les mesures proposades es consideren força efectives per la minimització de la interferència.

mai tocarem o manipularem cap resta sense consentiment. El coordinador de Seguretat establirà les mesures a

altament efectives per la minimització de la interferència.

menys detall, aquest equip ha obtingut la puntuació més elevada en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,60

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.
actuacions de la fase 1 (rehabilitació de blocs) es realitzin en paral·lel amb la fase 5 (treballs en galeries) .La
resta de les fases 2 a 4 (rehabilitació de blocs) es realitzin de manera successiva, solapant-se els treballs
diferencies respecte el criteri de planificació de projecte i les actuacions a la rehabilitació de blocs presenta una

Presenten una planificació acurada i els canvis exposats del Planning de projecte es justifiquen amb solidesa.
El licitador obté la puntuació més alta per presentar aquest apartat de forma completa.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

10,00

1+ diagrama

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

funcionament només el temps necessari.
2.- Reducció de la generació de pols. No es realitzaran operacions que puguin produir pols quan hi hagi molt
aixequin pols dins de la caseta prefabricada sempre que sigui possible.

operaris rebran formació al respecte.

fusta de 2 metres, garantint el seu estat.

consum.

poca llum.

Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una gran

perquè altres equips han exposat propostes de gestió ambiental amb més detall, aquest equip ha obtingut una
puntuació mitja en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,40

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

BIGAS GRUP, S.L.

Oferta núm:

2

21,15
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
1.- Obres de rehabilitació i estabilitat dels edificis de nínxols amb seguiment topogràfic: molts dels edificis en
els quals actuar tenen dispositius de seguiment topogràfic de les seves deformacions i esquerdes existents, la
aquests dispositius de seguretat topogràfica en altres parts dels edificis, si es retira el revestiment de pedra.

resolució del punt crític.

consideren molt efectives per a la resolució del punt crític.

ampliar la zona de protecció cobrint totes les baranes a refer, amb tanques mòbils i plataformes elevadores

resolució del punt crític.

4.- Salt de les agrupacions de nínxols dels blocs i la biga de coronació: no es detalla la necessària continuïtat
la millor solució constructiva per donar continuïtat als elements estructurals en cas de resultar adjudicataris.
poc nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren poc efectives per a la resolució del punt
crític, ja que manca concreció en la solució.

nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren poc efectives per a la resolució del punt
crític, ja que manca concreció en la solució.

emmagatzematge dels elements decoratius existents. La descripció dels punts i les propostes de minimització

cura en el muntatge i desmuntatge dels elements decoratius o els treballs en nínxols ocupats. Per això i perquè
altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut la
segona puntuació més baixa en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

3,70

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

del cementiri entre setmana, sense treballar caps de setmana i tampoc la setmana prèvia i al pròpia del dia de

adequades i efectives per a la minimització de la interferència.
per els 23 edificis de nínxols, amb totes les dades rellevants dels elements decoratius, estigui o no ocupat, amb
no es valora.

trepitgin amb les actuacions a les voreres i en les rehabilitacions de les galeries i els pous. Aquest punt té una
concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència.
tècnics responsables de CBSA del Cementiri de Montjuïc, per a saber com
traslladar els sistemes de control actiu i passiu de les esquerdes. Aquest punt no es considera com a

projecte. Les mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt crític, tot i que es podria

durà a terme, tot i que han mancat alguns punts més important a tenir en compte, com pot ser el respecte i la

cementiri, el respecte i la sensibilitat amb visitants i usuaris o com actuar en cas de possibles serveis funeraris
amb més detall, aquest equip ha obtingut la segona puntuació més baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2,70

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.

forma consecutiva.

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

justificació de terminis.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

9,75

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

2.- Reducció de les emissions de sorolls i vibracions. Entrada i sortida de material en horari diürn i en horari de

3.- Reducció de les emissions de pols. Es procedirà a regar els elements constructius a enderrocar de forma
per via humida i aspirador i els materials seran transportats i apilats adequadament i estaran coberts per lones
o xarxes durant tot el temps que romanguin emmagatzemats.

subministradors, mitjançant certificats, conforme els materials són reutilitzats o reutilitzables, i/o que els
materials són reciclats o reciclables.

1.- Optimització del consum elèctric a obra. Es planificaran les activitats, hi haurà un control periòdic del
consum, es farà un ús racional dels aparells, es netejaran periòdicament les lluminàries i es disposarà de
sistemes de captació solar per produir ACS.
menor petjada possible en el cicle del carbó.

Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una

exposat propostes de gestió ambiental amb menys detall, aquest equip ha obtingut la puntuació més elevada
en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

5,00

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

Oferta núm:

3

23,00
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
proposa realitzar un estudi fotogràfic previ, prendran dades inicials per comprovar la situació de partida i
controlar deformacions. Els apuntalaments previstos es retiraran de manera acurada per assegurar la integritat
dels nínxols. Els nous murs es realitzaran seguint una exhaustiva i detallada metodologia de control. Aquest

per a la resolució del punt crític.
2.- Treballs en cobertes, en alçada i en espais confinats: serà important garantir la correcta impermeabilització

previstes i mitjans de seguretat per treballar en alçada i elements auxiliars per evitar caigudes de materials.
treball, es disposarà de treballadors amb formació i habilitació per treballar en espais confinats. Quan els

consideren efectives per a la resolució del punt crític.
desmuntatges dels murs de pedra hauran de realitzar-se de manera manual, quasi artesanal, per tal de poder
realitzi aquesta activitat, que involucrarà força personal, a més de la classificació dels elements i la seva
preparació per a un abassegament correcte. Desmuntar aquests murs de manera progressiva per garantir la

amb un alt nivell de detall i concreció.
Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.
planificació finalment acordada, que es revisarà de manera setmanal, per preveure la demanda de materials i

consideren efectives per a la resolució del punt crític.
una fitxa on consti el número identificatiu, la seva posició dins del bloc, una fotografia del nínxol, una relació

individuals que evitin la confusió entre elements de diverses procedències. Aquest punt té una rellevància molt

correcte nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren prou efectives per a la resolució del
punt crític.

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall. A aquest equip li ha
ocupats o la intervenció en galeries i pous. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes
de minimització amb menys detall, aquest equip ha obtingut la segona puntuació més elevada en aquest
apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,50

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

lliure de 2 o 3,5 m (segons la situació) com a mínim tant pel pas de vehicles com pel pas dels usuaris i per no

treballant-se durant els dies festius. Els subministraments es realitzaran a primera hora del matí i es faran
servir senyalistes per recolzar aquesta tasca. La màxima afluència de públic sol produir-se durant els caps de
setmana i per Tots Sants, períodes no laborables en el calendari laboral de la planificació presentada. Abans del

amb un alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la
minimització de la interferència.
2.- Funcionament del cementiri, visitants i coordinació amb la propietat. Caldrà coordinar-se amb els
proposa preveure parades tècniques relatives a les inhumacions que es puguin produir en els blocs durant les
enterrament, deixant-se preparada i neta la zona. Serà necessari mantenir amb la Propietat reunions

en la zona mentre durin les obres. Per altra banda, donat que no es podrà accedir a la zona dels nínxols de
deixar les seves ofrenes.
nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la minimització de la
interferència.
entre les quals destaquen: realitzar les activitats més sorolloses i pulvurentes en les franges horàries de menor
dies festius; es posaran lones per evitar la propagació de pols i es realitzaran petits aplecs per evitar

efectives per a la minimització de la interferència.

planificació i es mantindran reunions periòdiques amb la Propietat. Aquest punt té una rellevància considerable
minimització de la interferència.

afectar els serveis de subsòl, la realització de cales i el pas de georradar per detectar i ubicar els traçats

la minimització de la interferència

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall. A aquest equip li ha
Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb menys detall, aquest
equip ha obtingut la tercera puntuació més elevada en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,10

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.
relatives als treballs als serveis del subsol i a la jardineria. Aquest procediment presenta diferencies respecte el
criteri de planificació de projecte de forma que les actuacions a jardineria es realitzaran en dos moments

blocs també es presenten de forma diferent respecte el criteri de planificació de projecte, indiquen que els blocs
següent, garantint la continuïtat dels equips. Indiquen que caldrà doblar equips per poder complir el termini
ofert.

Presenten una planificació acurada i els canvis exposats del Planning de projecte es justifiquen amb solidesa.
El licitador obté la puntuació més alta per presentar aquest apartat de forma completa.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

10,00

1 + diagrama

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

sempre amb la màxima ocupació que permeti el vehicle.

productes amb una petjada de carboni baixa.
3.- Ús de maquinària auxiliar elèctrica. Es proposa fer servir, de manera prioritària, maquinària elèctrica.

minimitzar el números de transports.

exhaustiu.

mitjançant bidons i dipòsits.
aprofitar al màxim les hores diürnes i la llum solar.
els 2 minuts.
Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una gran

generació de pols o la utilització de lones en tanques i andamis. Per això i perquè altres equips han exposat
propostes de gestió ambiental amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació mitja en aquest
apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,40

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Oferta núm:

4

16,35
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
embalatge complert dels elements decoratius degudament identificats i protegits de manera individual , amb

correctament efectives per a la resolució del punt crític.

proposades es consideren correctament efectives per a la resolució del punt crític.
de fusta a base de motlle de les obertures per poder assegurar el bon acabat i uniformitat dels arrebossats dels

efectives per a la resolució del punt crític.

punt crític, tot i que manca més concreció en la solució.

aquesta sigui massa profunda, pot provocar que sigui poc factible treballar en indret tant confinat de manera
que proposem fer servir el mateix sistema que quan no és accessible. Aquest punt té una rellevància
concreció. Les mesures proposades es consideren poc efectives per a la resolució del punt crític donat el baix
grau de detall.

de minimització que han aportat estan descrites amb coherència però amb una mancança important de detalls
i extensió. A aquest equip li ha mancat una major profunditat en la definició dels punts crítics i de les propostes
per minimitzar-los. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb més
detall, aquest equip ha obtingut la puntuació més baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

2,50

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

als treballadors. Per altra banda, en un principi els treballs seran manuals, però en els cassos puntuals en que
fos necessari maquinària es procuraria usar-los en moments que no es detecti visitants o serveis funeraris
correcte nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren correctament efectives per a la
minimització de la interferència.

consideren força efectives per la minimització de la interferència.

efectives per a la minimització de la interferència, motivat per la manca de detall al respecte, podent afegir

que es realitzi es mantindran ordenats qualsevol espai o zona de pas, evitant

proposades es consideren força efectives per a la minimització de la interferència.

paràmetres normals. També garanteix les mínimes afectacions amb la localització dels serveis amb Georadars.
amb un poc extens nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren suficientment efectives
per a la minimització de la interferència.

de minimització que han aportat estan descrites amb coherència però amb una mancança important de detalls
i extensió respecte de les propostes plantejades. A aquest equip li ha mancat en general una major profunditat
en els temes enunciats. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb
més detall, aquest equip ha obtingut una baixa puntuació en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

3,20

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning incomplert tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències .
cada fase hi haurà 2 equip composat de 1 oficial i 2 manobres. En total 6 equips. La forma de treball fa que
afectacions.

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

6,25

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

ambiental i a les diferents situacions i imprevistos que poden sorgir durant l'execució de l'obra.
2.- Recuperació de materials i l'aportació d'elements procedents de processos de recuperació.
3.- Materials amb etiquetes indicatives i verificades del respecte i qualitat medi ambient. Es triaran els
materials de nova aportació considerant la tinència de certificats ISO, EMAS, etiquetes ecològiques, etc.
4.- Segregació i reutilització dels residus. Es fomentarà la formació a tots els nivells per aconseguir-ho.

Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una gran

exposat propostes de gestió ambiental amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació mitja en
aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,40

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.

Oferta núm:

5

20,45
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:

diagnosi de cada element comprovat en les fitxes de projecte i in-situ. En els punts estructurals més debilitats
si muntaran els estintolaments i traves necessàries a criteri de la D.F. A continuació detalla extensament les

concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.

general inicial i final; Croquis de nínxol amb indicació de possibles desperfectes i mides per tal de minimitzar
operacions de reajustament; Elements de tancament; Elements ornamentals. Durant els treballs de reparació
estructural dels nínxols aquests hauran de quedar oberts, els ocupats, per respecte a les famílies i protecció de
treballs de rehabilitació del bloc, es retirarà i es muntarà la llosa prefabricada de tancament. Aquest punt té
de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt crític.

per evitar despreniments i pols. El desmuntatge de la paret de pedra es durà a terme amb mitjans manuals. A

prèvies a tenir en compte pel posterior muntatge de la nova paret de pedra de manera completa i detallada. Es

concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.
oberts es realitzarà un apuntalament interior i es realitzarà una inspecció prèvia amb la supervisió de la D.F.
verificant a cada bloc les tasques de rehabilitació estructurals necessàries en funció de les seves patologies
descrites a fitxes de projecte i comprovades in-situ. Segons aquestes comprovacions es realitzarà una previsió

detall. Les mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt crític, no obstant no totes les
veuen reflectides en el projecte executiu.

descrites amb coherència i un molt bon nivell de detall. A aquest equip li ha mancat la identificació més
es veuen clarament identificats els punts crítics que es demanen. Per això i perquè altres equips han identificat
i realitzat propostes de minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació mitjanament
baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

3,80

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la minimització de la interferència.

corresponents es tindrà especial cura per tal de reduir les molèsties als usuaris delimitant en tot cas la zona on

per a la minimització de la interferència.

àmbits i per blocs propers concentrant els treballs en un radi al màxim de reduït, ocupant sempre el mínim

autoritzades. Els recorreguts proposats es realitzaran sempre que sigui possible per vies principals. Per les vies

amb un alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la
minimització de la interferència.
durant tota la intervenció, hi haurà un operari encarregat de controlar les entrades i sortides del transport de
serveis, desprès de cada transport es revisarà que les vies de pas estiguin netes i es netejarà si puntualment

de detall. Les mesures proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència.
els treballadors disposen de la formació i sensibilització necessària, a partir de la organització de sessions
informatives periòdiques dels mètodes de treball a seguir i dels riscos que comporten. Aquest punt té una
i complet. Les mesures proposades es consideren poc efectives per a la minimització de la interferència, donat
la manca de detall al respecte.

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall en la majoria de casos,

treballarà en caps de setmana i festius, moments de màxima afluència de visitants, i de les interferències que
poden suposar festivitats especials com Tot Sants. Per això perquè altres equips han identificat i realitzat
propostes de minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació mitjanament baixa en
aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

3,60

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les consideracions
per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.
projecte amb un total de 6 equips

amb el termini previst,

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

intervencions en cada una de les actuacions.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

8,75

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

obra que puguin generar impactes mediambientals a través de la seva prefabricació a taller.
estudi de reutilització de materials i/o emmagatzematge.
dels estris de feina.
5.- Utilització de ciment pòrtland sense crom.

el seu consum.
2.- Utilització de vehicles elèctrics i màquines de baix consum de combustible.

contaminants i estalvi energètic dels vehicles.
4.- Planificar degudament la retirada de runa i entrada de material a obra per optimitzar els

Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una

tanques i andamis. Per això i perquè altres equips han exposat propostes de gestió ambiental amb més detall,
aquest equip ha obtingut una puntuació baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,30

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

Oferta núm:

6

15,15
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:

làser informàtic per tal de tallar als punts exactes definits per la direcció
facultativa. Els talls en el paviment es realitzaran quan el tècnic responsable de Cementiris ho indiqui, per tal

concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt crític.
2.- Escenografia: Es una condició indispensable deixar els blocs del nínxols amb la mateixa imatge i ordre un

informació aportada per altres empreses. Les mesures proposades es consideren breument efectives per a la

preservació dels elements existents i la seva reubicació en els mateixos llocs.

accés i extracció, sempre ajudat i assistit per dos operaris mes. A continuació detalla com serà el procés per a

efectives per a la resolució del punt crític.
4.- Moviments interns al cementiri: Els desplaçaments interns per el cementiri son llargs i es veuran limitats

correcte nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren suficientment efectives per a la
resolució del punt crític.

el fonament recolzat sobre reblert o argiles expansives. En el cas que degut a aquesta situació es trobin o es
produeixin patologies es concretarà amb la Direcció Facultativa la millor solució per la estabilització del terreny i

edificis o un recalçament dels fonaments sobre terrenys millor capacitats. Aquest punt té una rellevància
concreció més alt. Les mesures proposades es consideren mitjanament efectives per a la resolució del punt

estructural dels edificis, el desmuntatge dels murs de pedra i la recuperació de material o la intervenció en
galeries i pous. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb més
aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

3,10

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:
possibilitat de fer mal bé l'arbrat existent degut a les dimensions de la maquinaria i la complexitat dels treballs.
de que s'adaptin al paratge actual i mantenir la flora del lloc. S'aportarà un enginyer agrònom per realitzar un

minimització de la interferència.

qual programarà uns criteris d'horaris i circulació a complir tots primerament acordats amb els responsables

consideren efectives per a la minimització de la interferència.

propagació. Aquestes programacions es pactaran amb el Cementiri i la direcció facultativa. Aquest punt té una
de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència.

forma manual i evitant al màxim la maquinaria pesada. Aquest punt té una rellevància considerable per a
proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència.
'5.- Comunicació amb la direcció facultativa: la manca de comunicació pot resultar en una percepció errònia del
Falcultativa l'evolució de les obres, les dates de consecució de fites així com la previsió dels seguents treballs. A
més a més, es designarà un interlocutor únic per a facilitar la comunicació. Aquest punt té una rellevància

sufiecients per a la minimització de la interferència.

i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un suficient nivell de detall. A

han identificat i realitzat propostes de minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut la segona
puntuació més baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

3,10

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
resumir en un màxim de un (1) fulls DIN A4 a una cara per aquesta raó, no es tindran en consideració els fulls
en excés als límits marcats, a partir del full límit.
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning incomplert tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals.

actuacions del blocs no segueixen el criteri de projecte i tampoc justifiquen aquests canvis.

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

Manca més detall sobre els treballs previs-

VALORACIÓ:
Num Fulls:

1,5 + diagrama

6,75

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

envers el COVID 19.

reciclabilitat. Es comptarà amb ecoetiquetes, auto declaracions ambientals i declaracions ambientals del
producte.

disminució del consum en transport i el foment del transport públic, parada de la maquinaria quan aquesta
minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut la puntuació més baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

2,20

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

Oferta núm:

7

21,70
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
observació de l'estat del conjunt estructural del nínxol, així com una valoració i inventari de murs interiors a

proposades es consideren força adients per a la resolució del punt crític.
treballs de dalt a baix. De la mateixa manera, les actuacions en els murs portants, siguin parcials o totals,

correcte nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt
crític.

impermeable per evitar que pateixi cap mal. La major part dels treballs es realitzaran als primers centímetres

reparació, a les tres cares accessibles sense risc del nínxol. També és col·locaran encofrats a les dues cares

es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.
4.- Imprevistos i compliment del termini: imprevistos que podran anar sorgint en relació al desconeixement de
addicionals que siguin necessaris per tal poder agilitzar les tasques més crítiques. Es proposa avançar per a

consideren molt efectives per a la resolució del punt crític.
manipulació posterior. Caldrà que aquests elements vagin sent numerats a mesura que vagin sent desmuntats,
per tal de que no hi hagi confusions més endavant en la seva reposició i siguin col·locats en la seva localització
original. També serà important realitzar un reportatge fotogràfic inicial, abans de començar amb els
desmuntatges, per tal de reposar-los en la mateixa posició en què estaven originalment. Aquest punt té una

proposades es consideren prou efectives per a la resolució del punt crític.

punts importants com poden ser el desmuntatge del mur de pedra i la recuperació del material, o la intervenció
en galeries i pous. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb més
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació elevada en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,20

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

de minimitzar la circulació de vehicles pels vials del recinte, es proposa per a la gestió de residus que en cada
dels contenidors es proposa que es realitzi en aquells horaris en què les afectacions al normal funcionament
punts més rellevants com pot ser el respecte i la sensibilitat per els vianants i usuaris del cementiri. És
consideren força adients per a la minimització de la interferència.
visitants és més gran, les àrees tancades i/o afectades per les obres siguin les menors possibles, així com que
en la mesura del possible tenir el mínim de blocs de nínxols cercats i amb bastides, fent coincidir, per exemple,
generació de pols, sempre que sigui possible, es proposa anar realitzant talls amb disc de diamant i anar
retirant els blocs resultants. Amb això es redueix el soroll produït, així com la pols. A més, es proposa

proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència.

mesures proposades es consideren força efectives per a la minimització de la interferència.

interferència.
exposa que serà molt important tenir una molt bona coordinació entre les diferents empreses constructores

consideren adients i efectives per a la minimització de la interferència.

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall. A aquest equip li ha

han identificat i realitzat propostes de minimització amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació
mitja en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

3,90

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.
Agrupant els blocs en diferents grups, amb criteris de proximitat entre ells de forma que els treballs als

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

9,00

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

3.- Disminució de la contaminació per vessaments. Es llisten un seguit de mesures per tal de reduir la

2.- Grup electrògen a Gas Natural. En comptes de fer servir un sistema elèctric de gasoil o benzina, es redueix
el consum de combustibles fòssils.

en un 5%.

Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una alta

lones en tanques i andamis. Per això i perquè altres equips han exposat propostes de gestió ambiental amb
menys detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,60

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Oferta núm:

8

20,75
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:

pesar de les mesures de seguretat, puguin caure i impactar amb el paviment el que provocaria destrosses al
plataformes elevadores, el que permetrà baixar els elements del mur fins al paviment per procedir al seu

amb un correcte nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren suficients per a la resolució
del punt crític.
i una inspecció amb càmera dels interiors dels col·lectors. En cas de detecció de fuites o qualsevol deficiència
que pugui afectar al bloc, es realitzaran actuacions de reparacions de galeries i pous de la xarxa de
causar retards en la nostre planificació. Per poder complir amb els terminis previstos, es realitzarà un segon
equip de treballs exclusiu amb aquest capítol (amb materials i maquinaria pròpia per aquesta fase), per no

per a la resolució del punt crític.

resolució del punt crític.
treballs, es realitzarà prèviament a la execució un plànol amb el nostre personal tècnic, indicant en cada

mica de detall concret en la definició de la proposta de resolució del punt crític. Les mesures proposades es

realitzar diferents tipus de treballs, estructures dels blocs molt flexibles i falta de lligam entre els seus elements
aquests punts crítics amb la disposició de personal amb experiència en aquest tipus de treballs; la planificació

caixes individuals; i plànols As Built de les actuacions finals. Aquest punt té una rellevància molt important per

mesures proposades es consideren efectives per a la resolució del punt crític.

classificació per a la recuperació de la pedra de Montjuic. Per això i perquè altres equips han identificat i
puntuació mitjanament baixa en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

3,80

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

possible les feines i permetre realitzar la cerimònia. Es col·locaran cartels i explicacions dels diferents treballs

de les zones de pas dels visitants. Es realitzarà la neteja diària de la zona de pas dels vianants. Aquest punt té
Les mesures proposades es consideren suficients per a la minimització de la interferència, tot i que manca una
mica més de detall.
2.- Circulació de vehicles: un punt conflictiu serà la necessitat de circulació dels vehicles que aportaran material
del Cementeri de Montjuic per tal de saber si haurà algú enterrament a primera hora del matí per tal de poder

trobem. Els moviments dins del Cementiri es faran amb dúmper i/o furgoneta. Aquest punt té una rellevància
concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la minimització de la interferència.

Cementiri per tal de buscar les hores de menor afluència de visitants per interferir el mínim possible per
realitzar les accions que comportin soroll i/o pols. També realitzaran la humectació i cobriment dels equips
emissors de la pols, la protecció del nínxols i ornaments confrontats i la utilització de sonometries periòdiques.
bon nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la minimització de la
interferència.
commemoratius molt a prop de la zona de les obres, i per suposat, la Festivitat de Tots Sants i els dies

treballarà en caps de setmana, que son els dies de major afluència de visitants. Les mesures proposades es
consideren efectives per a la minimització de la interferència.
sortida , així com els itinerari per la entrada dels materials i la retirada de runes i residus. Per allò plantegem la

concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la minimització de la interferència, tot i que
mancaria una mica més de detall.

interferència amb altres obres que es realitzin al recinte. Per això i perquè altres equips han identificat i
puntuació mitjanament baixa en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

3,80

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les consideracions
per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.
rehabilitació es faran de manera successiva

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:
intervencions en cada una de les actuacions.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

9,25

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

2.- Sostenibilitat dels materials. Els materials emprats a obra tindran un radi màxim de subministrament de 20
3.- Utilitzar maquinària amb el marcatge CE i que estigui al corrent de les revisions (ITV).
5.- Planificació de la retirada de runa i entrada de materials.

2.- Aprofitament de la llum natural i ús de lluminàries LED. Per tal de reduir el consum elèctric.

instal·lacions.
Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una

i andamis o més detall en la reducció de consum de combustibles fòssils o emissions de CO2. Per això i perquè
altres equips han exposat propostes de gestió ambiental amb més detall, aquest equip ha obtingut una
puntuació mitja en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

3,90

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

Oferta núm:

9

22,75
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:

treballs amb una plataforma elevadora, deixant la part inferior de la zona de treball lliure. Protegirem el terra
pel possible impacte de la caiguda de pedres. Aquesta pedra desmuntada és necessari recuperar-la per al
que hi hagi pedra sobrant es portarà al magatzem municipal. Aquest punt té una correcta rellevància tot i que

mesures proposades es consideren adients per a la resolució del punt crític.

individual i emmagatzematge en caixes). Aquesta serà una tasca molt singular amb una important component

troben en les proximitats procedirem a la seva protecció superficial (especial atenció a les tombes properes).
Es comprovarà si en algun dels espais cal retirar les restes programant les compensacions oportunes. Una
actual de cobriment es col·locarà una planxa de porex per mantenir la privacitat de les restes. Per tal de
serà la instal·lació de la bastida amb una lona de protecció, abans de començar cap altra tasca. Aquest punt té
alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la resolució del
punt crític.

personal que executi aquests treballs tindrà la formació específica per a treballs en espais confinats. Aquest
bon nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del
punt crític.

pedra de Montjuic, etc. han de tenir un subministrament ràpid per no endarrerir els treballs i les fases
gran alt de detall en la definició del punt crític manca una mica de detall en la definició de la proposta de
resolució. Les mesures proposades es consideren suficientment efectives per a la resolució del punt crític.

la xarxa de subministrament. Aquesta afectació es donarà únicament en el punt de treball (font), sense afectar
tal de no afectar al seu servei. Els treballs de demolicions i moviments de terres poden provocar afeccions als
proposa utilitzar la documentació facilitada al projecte, la que proporciona la web www.acefat.es i la de les

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall. A aquest equip li ha
moviments interns al cementiri. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de
minimització amb menys detall, aquest equip ha obtingut una puntuació elevada en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,20

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:

concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per la minimització de la interferència.

detall i concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la minimització de la
interferència.
3.- Mitjans auxiliars: els elements auxiliars necessaris per a realitzar les tasques, sobretot pel que fa a les

minimització de la interferència.

amb un alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren altament efectives per a la
minimització de la interferència.

minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un alt nivell de detall. A aquest equip li ha
altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb menys detall, aquest equip ha obtingut la
segona puntuació més elevada en aquest apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

4,40

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

obres.
indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.

potable, part de urbanització i plantacions que executarem de manera independent juntament amb la fase 4

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

9,75

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

disposició un tècnic de qualitat i medi ambient i software especial per al control de residus.

3.- Comunicació i impacte socioeconòmic. Es formarà al personal en matèria mediambiental i es sol·licitarà el
certificat de gestió ISO a tots les empreses subcontractades.

2.- Disminució del consum de combustibles fòssils. Priorització de maquinària auxiliar de consum elèctric.
Utilització de vehicles amb etiqueta Zero/ECO.
instal·lacions sanitàries amb doble descàrrega.
4.- Estalvi en el consum del transport. Es contractaran empreses properes, es planificaran els

5.- Estalvi en el consum en la gestió de residus. Utilització de maquinària per a la compactació i trituració de
residus per reduir el seu volum i així el transport associat a la seva gestió.
Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una gran

propostes de gestió ambiental amb més detall, aquest equip ha obtingut una puntuació mitja en aquest
apartat.
VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,40

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DE REHABILITACIÓ DE DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS
11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 - PLA DIRECTOR
2019)
VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2
-Proposta TècnicaLicitador:

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, S.L.

Oferta núm:

10

22,65
Valoració tècnica total:

(Màxim 10 punts)
2.1.1 Punts crítics de l'obra
(Fins 5 punts)
Han identificat els següents aspectes crítics:
1.- Seguretat estructural i treballs en espais limitats: garantir la seguretat estructural del conjunt per evitar

treballs, un anàlisi acurat de les actuacions amb els treballadors i dels perills que es poden donar en cadascuna

considera necessari, es disposarà de ventilació forçada en les tasques de neteja en galeries i pous i es donarà

un alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren molt adients per a la resolució del
punt crític.
2.- Reforç amb encamisat interior: reforç de nínxols amb el supòsit que aquest es troba ocupat pel difunt.

resolució del punt crític.
3.- Nou mur de formigó: l'execució del nou mur de formigó es planteja nombrosos punts crítics pel que fa a el

concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.

peces, es duran a obra una primera tanda amb un gran volum de peces i després s'aniran aportant a obra un
cop per setmana, sempre tenint en compte l'evolució de l'obra i que sempre es disposi de peces suficients per
especialitzat, que anirà col·locant les peces per files de nínxols i realitzant el farciment amb especial atenció.
proposades es consideren correctament efectives per a la resolució del punt crític.
recuperació durant les tasques de demolició, realitzant-se de forma manual, sense danyar en la mesura del
possible, les pedres de major grandària i baixant tota la pedra a un punt de neteja i classificació. Es proposa la
implantació d'una zona a l'obra per a la neteja manual de la pedra i la classificació d'aquesta segons la mida.
En cas de ser necessari la incorporació de nou material, es proposen diferents alternatives. Aquest punt té una
de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren força efectives per a la resolució del punt crític.

i que han mancat alguns punts amb una major rellevància. La descripció dels punts i les propostes de
minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un molt bon nivell de detall. A aquest equip li ha

pous. Per això i perquè altres equips han identificat i realitzat propostes de minimització amb menys detall,
aquest equip ha obtingut una puntuació elevada en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,20

2.1.2 Minimització d'interferències
(Fins 5 punts)
Han identificat les següents interferències:
1.- Afectacions per horaris de treball: Els treballs estan previstos principalment en horari diürn des de les 8:00
hores fins les 18:00 hores. Aquests treballs coincidiran en moments puntuals amb les activitats normals del

proposades es consideren adients per a la resolució del punt crític.
incidència de soroll i pols a les primeres hores de la jornada, des de les 8:00 fins a les 11:00 hores, on es
a considerar, en cas de que sigui necessari, la instal·lació de barreres acústiques. Les zones a enderrocar
protegir els frontals dels nínxols del voltant i altres element ornamentals que puguin afectar-se per la pols.
amb un molt bon nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la
minimització de la interferència.

evitar interferències amb altres vehicles

consideren força efectives per a la minimització de la interferència.

es consideren correctament efectives per a la minimització de la interferència.

protegirà les restes dels agents meteorològics. Es cobrirà el frontal dels nínxols que quedin oberts durant

amb un molt alt nivell de detall i concreció. Les mesures proposades es consideren efectives per a la
minimització de la interferència.

tot i que han mancat alguns punts amb una major rellevància. La descripció dels punts i les propostes de
minimització que han aportat estan descrites amb coherència i un bon nivell de detall. A aquest equip li ha
els visitants i usuaris i com actuar quan hagin serveis funeraris. Per això i perquè altres equips han identificat i
realitzat propostes de minimització amb menys detall, aquest equip ha obtingut una puntuació elevada en
aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

4,00

2

2.2 Planificació de les obres
(Màxim 10 punts)
(Fins 10 punts)
Presenten un Planning amb les següents característiques:

Presenten un Planning molt detallat, correcte i coherent de forma que el licitador demostra que ha entès les
consideracions per a l'execució dels treballs tenint en compte:

indicades en el projecte, amb avaluació de durades de totes les fases i operacions unitàries a realitzar i la seva
situació en el temps amb expressió de terminis parcials i totals, així com expressant les precedències i el camí
crític.

forma consecutiva.

Es detecten les següents mancances en relació a la resta de licitadors:

VALORACIÓ:
Num Fulls:

1 + diagrama

9,75

2.3 Propostes de gestió mediambiental
(Màxim 5 punts)

sobre soroll de la maquinària i els equips de construcció.
3.- Control de la pols. Es regarà la runa generada amb aigua no potable per controlar soroll i pols. Es circularà
a baixa velocitat amb els vehicles. Les càrregues es cobriran amb lona. Els materials polsegosos

5.- Barrera acústica portàtil. Si durant alguns treballs el soroll generat no és compatible amb el servei que ha
barreres acústiques.

motors quan els equips estiguin inactius, la maquinaria tindrà un manteniment adequat i comptarà amb les
pertinents ITV i es realitzaran bones pràctiques de conducció.

amb temporitzadors.

pressió.
Aquest equip ha identificat 10 propostes per a la gestió ambiental. Les propostes presentades tenen una alta

amb menys detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:
Num Fulls:

2

4,70

INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ DE LES OBRES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE REHABILITACIÓ DE
DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS 11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 PLA DIRECTOR 2019)

2.3

Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor

2.3.1. Quadre amb puntuacions
NUM.
EMPRESA LICITADORA
OFERTA

Puntuació
Tècnica

1.-

VORACYS, S.L.

23,80

2.-

BIGAS GRUP, S.L.

21,15

3.-

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

23,00

4.-

NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

16,35

5.-

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.

20,45

6.-

VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

15,15

7.-

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

21,70

8.-

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

20,75

9.-

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

22,75

10.-

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, S.L.

22,65

NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui
dotze punts i mig (12,5) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis
de valor.

INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ DE LES OBRES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE REHABILITACIÓ DE
DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS 11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 PLA DIRECTOR 2019)

3

VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES

INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA
LICITACIÓ DE LES OBRES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE REHABILITACIÓ DE
DIFERENTS BLOCS DE NINXOLS A LES AGRUPACIONS 11 i 12 DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC (ETAPA 1- FASE 7 PLA DIRECTOR 2019)

3.1

Conclusions
anterior, les 10 empreses

candidates són:
NUM.
OFERTA

Puntuació
Tècnica

EMPRESA LICITADORA

1.-

VORACYS, S.L.

23,80

2.-

BIGAS GRUP, S.L.

21,15

3.-

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

23,00

4.-

NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

16,35

5.-

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.

20,45

6.-

VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

15,15

7.-

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT,
S.L.

21,70

8.-

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

20,75

9.-

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

22,75

10.-

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, S.L.

22,65

A Barcelona, juliol de 2021

Sgt.: Xavier Pascual
Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics
Tibidabo, Cementiris i Port Olímpic

Sgt.: Anton Ma. Claret Montull i Pujol
Director Corporatiu Serveis Tècnics

