INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES – criteris la valoració dels quals depèn
d’un judici de valor
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules
Administratives Particulars regulador del procediment obert simplificat, amb tramitació
ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu d’execució de les obres incloses
en el “Projecte d’urbanització Av. Catalunya, tram -1-“, per a l’Ajuntament de l’Aldea,
tenint en compte el que s’estableix a la clàusula 14. 1. del mateix, procedeix a la
valoració del programa de treball de les empreses participants en el procediment de
licitació.
La Mesa de contractació està integrada pels següents membres d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
 President/a: José Caballé Estorach, Regidor d’Acció Urbana i Rural
 Vocal: Joan Rallo Ventura, Secretari de la Corporació o treballador en qui delegui
 Vocal: Estefania Curto Zapater o treballador en qui delegui
 Vocal: Damià Encontrado Sol o treballador en qui delegui
 Secretari/ària: Maria José Làzaro Curto o treballador en qui delegui
OFERTES REBUDES
A la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes a través de l’eina
Sobre digital, s’han rebut les següents ofertes:
EMPRESES LICITADORES
1. OBRES VENT I SOL, S.L
2. REGIMOVI, S.L.
3. TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
4. BECSA, S.A.
5. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U.
6. SOREA, S.A.U.
7. COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L.
8. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
9. OLEGARIO ESTRADA, S.L.

CIF
B55528202
B43454933
A85058618
A46041711
A43017854
A08000234
B43133750
A41441122
B43361187

R.G.E.
2021/638
2021/642
2021/643
2021/645
2021/651
2021/654
2021/658
2021/662
2021/663

*El certificat de presentació de les ofertes generat per l’eina Sobre Digital 2.0 consta a
l’expedient de contractació.

En data 26 de febrer de 2021, a les 12:00 hores i en reunió interna es procedeix a
l’obertura del Sobre 1 de la licitació que conté la documentació administrativa requerida
al Plec de Clàusules Administratives Particulars i la documentació relativa als criteris
que depenen d’un judici de valor.
Comprovada la documentació, s’acredita que totes les empreses compleixen amb
l’establert i que, per tant, poden continuar participant al procediment de licitació sense
haver de fer cap altre tràmit.

El Plec, a l’esmentada clàusula 14.1 estableix la següent puntuació a valorar:
Programa de treball .............................................................................................. 0 a 10
 La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que
formaran el programa de treball.
 Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les
dates en que es trobi a l'obra.
 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la
seva reposició com per a garantir el manteniment del servei als usuaris.
 Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra.
 Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de l'obra, així com el sistema de comunicació amb el director de l’obra.
 Programa d’afectació a tercers (comerços, magatzems, habitatges) durant l’execució
de l’obra.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1
1
1
1
1
1
2
10

Els criteris subjectes a judici de valor es valoraran seguint l’ordre de presentació de les
ofertes que els contenen.

OBRES VENT I SOL, S.L.
1. Mode d’execució de les obres
Es preveu executar els treballs en tres fases diferenciades:
- Fase 1: Urbanització franja aparcaments en cordó i voreres costat nord
- Fase 2: Urbanització franja aparcaments en cordó i voreres costat sud
- Fase 3: Fresat en tronc i paviment mescla bituminosa en calent de tot l’àmbit,
col·locació de mobiliari urbà i senyalització.
Manteniment del trànsit rodat de la via en tot moment, garantint l’accés a la Cooperativa
en el desenvolupament de la segona fase.
Per a la execució de l’obra s’ha previst la organització de diferents equips per dur a
terme les activitats previstes en el projecte en el termini establert en el Plec de clàusules
administratives del procediment.
2. Relació de maquinària
La empresa disposa de maquinària pròpia suficient per a la execució de l’obra, havent
de subcontractar els treballs de pavimentació amb mescla bituminosa en calent, per no
disposar d’equips propis per a la execució d’aquests treballs.
3. Organització de personal
Descripció detallada de l’Equip de Gestió que participa en la coordinació dels treballs i
les funcions que tenen assignades.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
Tots els materials seran adquirits a l’inici de l’obra i emmagatzemats en les instal·lacions
de la empresa a la intersecció del carrers Mossèn Sòl i Matarranya, perquè estiguin a
disposició de l’obra.
Es deixa constància de la relació de materials i proveïdors.
5. Serveis afectats
Descripció general, no es detallen les previsions concretes per a cada servei afectat ni
el manteniment del mateix als usuaris en cas d’incidència.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
No es descriu la metodologia de comunicació amb la Direcció facultativa ni l’Ajuntament.
8. Afectació a tercers
S’assegura el manteniment de l’accés als habitatges, però no es descriu els materials
que s’utilitzaran a l’efecte.

OBRES VENT I SOL, S.L.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1
1
1
1

6

REGIMOVI, S.L.
1. Mode d’execució de les obres
S’adjunta el pla de treballs per a l’obra objecte de la present licitació.
REGIMOVI SL. proposa fer l'obra en 6 mesos, com s’indica en el plec de clàusules
administratives.
2. Relació de maquinària
S’adjunta la relació de maquinària de l’empresa i la plena disposició d’aquesta per a
l’execució de l’obra.
3. Organització de personal
Relació del personal responsable i tècnic de l’empresa, dedicació, titulació i tipus de
contracte.
No es defineixen les funcions específiques de cadascú.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
S’adjunta relació de materials compromesos per a l’execució de l’obra, sense que es
prevegin problemes de subministrament.
Es proposa abocador de runes.
5. Serveis afectats
En la visita realitzada per tècnics de REGIMOVI SL. s'han detectat els diferents serveis
afectats, definits en el projecte, dins de l'àmbit de les obres.
Abans de l'inici dels treballs REGIMOVI SL. sol·licitarà a les diferents companyies
distribuïdores i als serveis tècnics de l’ajuntament la localització dels serveis existents a
les zones de treball, i els condicionants de funcionalitat.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
Es descriu la metodologia de comunicació amb la Direcció facultativa i l’Ajuntament.
Les eines principals seran telèfon i correu electrònic. Es proposa la creació d’una carpeta
virtual amb accés per als usuaris que estiguin registrats amb la finalitat
d’emmagatzemar, gestionar i compartir documentació.
8. Afectació a tercers
Proposen mesures organitzatives per a millorar la funcionalitat de les obres:
- Habilitació de zones d’aparcament

-

Reestudi i adaptació de la senyalització de carrers confrontants

REGIMOVI, S.L.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1
1
1
1
1
7

TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
1. Mode d’execució de les obres
S’assegura l’execució del contracte en el termini previst en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Amb la finalitat de reduir les molèsties ocasionades als veïns, es proposa l’execució dels
treballs en 2 fases, per tal de reduir el temps d’actuació en cadascuna de les zones.
- FASE 1: treballs en la vorera sud.
- FASE 2: treballs de pavimentació en calçada.
Descripció detallada de cadascuna de les activitats que conformen l’obra.
2. Relació de maquinària
Es detalla la composició dels equips de maquinària i personals, així com els rendiments
considerats per a la determinació dels terminis de cada activitat.
La confecció dels equips de treball s’ha dut a terme tenint en compte diferents aspectes
(naturalesa del terreny, presència de xarxes, accessibilitat, volums de les activitats i mà
d’obra necessària).
3. Organització de personal
En la descripció de les diferents activitats es detalla les funcions del personal tècnic
encarregat de la mateixa.
Tant per a la senyalització com per a la jardineria i mobiliari urbà es preveu la
subcontractació d’empreses especialitzades.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
No es descriu.
5. Serveis afectats
Descripció general, no es detallen les previsions concretes per a cada servei afectat ni
el manteniment del mateix als usuaris en cas d’incidència.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
No es descriu la metodologia de comunicació amb la Direcció facultativa i l’Ajuntament.
8. Afectació a tercers
Per tal de supervisar totes aquestes actuacions, es preveu la presència durant tota la
duració de l’obra d’un COORDINADOR, encarregat de supervisar totes aquestes
actuacions i de ser l’enllaç entre l’empresa i els veïns, per tal de resoldre els problemes
que puguin tenir aquests. A tal fi, es preveu habilitar en un dels locals existents en la
zona àmbit del projecte com a centre d’atenció ciutadana, per a resoldre qualsevol

incidència (per danys, accessibilitat, etc...) que es pugui derivar als veïns arrel de
l’execució de les obres. En aquest centre d’atenció ciutadana, s’hi trobarà el tècnic
durant la jornada de treball, estant localitzable les 24h mitjançant telèfon mòbil.
Es disposarà d’un formulari tipus per tal de que els veïns formulin les seves queixes i
suggeriments, establint-se en cada cas un termini màxim per a la solució del problema
en funció de la urgència que requereixi. Setmanalment es passarà còpia a la Direcció
d’Obra de les queixes rebudes, així com de les solucions adoptades en cada cas per a
resoldre-les.
Abans de l’inici dels treballs, es realitzarà un informe de l’estat de les propietats privades
pròximes, per tal d’observar i anotar els desperfectes existents en aquestes prèviament
a l’inici dels treballs (esquerdes, peces de paviment trencades, etc...) i evitar posterior
reclamacions a la Propietat i l’empresa constructora.
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1

1
1
2
7

BECSA, S.A.
1. Mode d’execució de les obres
El termini d'execució de les obres, queda fixat en 5 mesos.
Els treballs s'han programat de manera, que si la situació actual d'emergència sanitària
ho permet, el gruix dels treballs estaran executats per al dia 10 d'Agost, coincidint amb
el inic de les Festes Patronals de la població. Quedant únicament per realitzar petits
rematades i terminacions.
Descripció detallada de cadascuna de les activitats que conformen l’obra.
2. Relació de maquinària
Es detalla la composició dels equips de maquinària i personals, així com els rendiments
considerats per a la determinació dels terminis de cada activitat.
3. Organització de personal
S’adjunta quadre de l’equip tècnic a disposició de l’obra, així com de l’organigrama de
la mateixa, detallant les funcions de cada lloc.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
S’adjunta taula dels proveïdors principals, tenint en compte que s’inclouen els materials
provinents de la planta d'aglomerat asfàltic propietat de BECSA i de les plantes propietat
d'empreses de el mateix grup empresarial a què pertany BECSA (formigó i àrids).
5. Serveis afectats
Descripció general, no es detallen les previsions concretes per a cada servei afectat ni
el manteniment del mateix als usuaris en cas d’incidència.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
En el cas que calgués reduir terminis perquè s'hagin produït desfasaments en l'obra o
qualsevol altre motiu, es podria plantejar augmentar el nombre d'equips o treballar en
dissabtes, festius i/o en horari nocturn.
7. Valoració i comunicació
Es descriu un seguit d’actuacions de comunicació social amb la col·laboració de
l’Ajuntament de L’Aldea.
No es descriu la metodologia de comunicació amb la Direcció facultativa ni l’Ajuntament.
8. Afectació a tercers
Durant l'execució de les voreres, es considera més adequat plantejar un desviament als
vianants que treballar només en la meitat de la vorera, donant accés per l'altre costat, ja

que això augmenta considerablement els riscos per a aquests vianants i alentiria les
obres.
Es garantiran itineraris accessibles i segurs en tot moment, i es respectaran les hores
de descans dels veïns.
Pel que fa al trànsit rodat, segons les necessitats, es treballarà en una calçada donant
pas alternatiu per l'altra o s'habilitarà un carril en cada calçada, un per a cada sentit.
Com a mesura de seguretat, es tancaran les rases diàriament per evitar possibles
caigudes durant la nit.
Únicament durant els treballs d'estesa de la capa d'aglomerat no estarà permesa la
circulació per l'avinguda. En aquest cas, el tràfic es desviés puntualment pels itineraris
alternatius dissenyats per BECSA.
BECSA, S.A.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
1
1
1
1
1
1
7

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
1. Mode d’execució de les obres
S’adjunta el programa de treballs i rendiments emprada per a la confecció del programa
de treball, basada en l’estructura del pressupost agrupant les partides amb criteris
constructius i definint les activitats que es realitzaran durant tota l’obra.
Es descriuen de forma detallada el conjunt d’actuacions.
2. Relació de maquinària
Es detalla la composició dels equips de maquinària i personals i s’estableix que per
l’execució del moviment de materials per les diferents unitats constructives, s’utilitzarà
maquinària mòbil en la zona d’obres, propietat de la empresa.
3. Organització de personal
S’adjunta quadre de l’equip tècnic a disposició de l’obra, així com de l’organigrama de
la mateixa, detallant les funcions de cada lloc, així com l’organització dels equips.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
Es descriu la metodologia emprada per al subministrament de material en funció de les
necessitats de l’obra, així com l’origen d’aquests.
5. Serveis afectats
Descripció general dels serveis afectats. Per tal de minimitzar afectacions als serveis,
prèviament a l’excavació i demolició dels paviments, es realitzarà un estudi de camp de
la ubicació de les xarxes amb un localitzador de conduccions per georadar.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
En el cas que calgués reduir terminis perquè s'hagin produït desfasaments en l'obra o
qualsevol altre motiu, es podria plantejar augmentar el nombre d'equips o treballar en
dissabtes, festius i/o en horari nocturn.
7. Valoració i comunicació
La metodologia de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament i la Direcció Facultativa
serà a través de telèfon i correu electrònic.
8. Afectació a tercers
Es descriuen les solucions a les afectacions tant a accessos com a vianants.
Es garanteixen passos alternatius i, a més, per a la separació entre la zona de trànsit de
vianants i l’obra s’utilitzarà tancament tipus rivisa amb lona d’ocultació per a evitar també
la dispersió de pols directa.

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1
1
1
1
1
1
8

SOCIEDAD GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S.A.U. – AGBAR
1. Mode d’execució de les obres
AGBAR proposa dividir l’execució de les obres en cinc fases per tal de minimitzar
l’impacte del trànsit en l’entorn de l’obra i poder realitzar treballs simultanis que
permetran reduir el termini d’execució sense afectar el trànsit i minimitzant les
afectacions als veïns i ciutadans.
Segons l’estudi del projecte i els seus condicions AGBAR proposa realitzar les següents
fases (que es descriuen detalladament):
- Fase 0, realització dels encreuaments de les instal·lacions entre voreres
- Fase 1, realització de l’àmbit costat Nord
- Fase 2, realització de l’àmbit costat Sud
- Fase 3, realització de l’àmbit calçada central
- Fase 4, realització dels escocells i enjardinament

2. Relació de maquinària
Es detalla la relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats
per a assegurar l'acompliment del programa.
s’adjunten taules on es defineixen tots el vehicles i maquinària que utilitzarà el personal
destinat a l’obra.
3. Organització de personal
S’adjunta l’organigrama del personal destinat a l’execució de l’obra, on s’inclou el
personal superior, mitjà i especialista.
Es detalla la formació de cadascun dels membres del personal, així com també
s’indiquen en quines dates es trobaran a l’obra el personal tècnic i les brigades segons
el pla de treball.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
Es comprometen a fer un seguiment exhaustiu de la compra i recepció dels materials
necessaris per la realització de les obres incloses dins del projecte. Avaluant els millors
proveïdors locals i comprometent-los a una ràpida entrega dels materials demanats.
La proximitat dels proveïdors farà que l’emmagatzematge a l’obra sigui el mínim
imprescindible, aconseguint que la zona prevista per aquesta finalitat es redueixi
considerablement.
S’adjunten les dates de comanda, entrega i posada a obra i, com a annex, s’inclou una
carta de compromís de cada proveïdor.

5. Serveis afectats
Es planteja la relació dels serveis afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a garantir el manteniment del servei als usuaris.
AGBAR ha sol·licitat a través de la plataforma ACEFAT tots els plànols dels serveis
presents en l’àmbit d’obra.
AGBAR ha sol·licitat els plànols dels serveis existents a l’àmbit de les obres per tal de
disposar de la informació més actualitzada possible, donat que és una informació
imprescindible per realitzar les obres d’una manera segura i evitar qualsevol trencament
dels serveis existents. L’encarregat disposarà sempre en obra d’una còpia d’aquests
plànols, que també s’incorporaran al Pla de Seguretat. En cas de resultar adjudicatària
de les obres s’iniciaran les converses amb les companyies i es planificaran les cales a
executar de forma immediata a l’inici dels treballs, per determinar correctament la
ubicació exacta de cadascun dels possibles serveis afectats presents a l’obra.
AGBAR, en cas de ser adjudicatària de l’obra, destinarà a una persona exclusiva per a
les gestions amb les diferents companyies de serveis afectades.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
AGBAR, Societat General d’Aigües de Barcelona, declara que el termini d’execució
proposat per realitzar les obres de la URBANITZACIÓ AVDA CATALUNYA TRAM 1: PL
AJUNTAMENT – BARRANC DELS PIXADORS. TM. L’ALDEA. serà de CINC MESOS
(5 MESOS).
7. Valoració i comunicació
El Cap d’Obra tindrà un telèfon disponible les 24h del dia durant la execució de l’obra
per comunicar-se amb el Director d’Obra, els responsables de l’Ajuntament, els
treballadors i el servei d’emergències, d’aquesta manera estarà al corrent de totes les
incidències de l’obra i podrà informar del desenvolupament de la mateixa.
El cap d’obra tindrà un correu electrònic disponible les 24h del dia durant la execució de
l’obra per comunicar-se amb el Director d’Obra.
Es realitzaran visites in situ setmanals i segons necessitats de l’Obra, de la qual
s’aixecarà un acta de visita d’obra que s’enviarà per correu electrònic a tots els
assistents i parts interessades.
En cas de ser necessari, el Cap d’Obra i el Director d’Obra també poden establir
reunions telemàtiques mitjançant l’eina Microsoft Teams, que permet compartir la
pantalla i per tant comentar plànols i qualsevol altre documentació.

A part AGBAR disposarà al llarg de tota l'obra i durant el període de garantia estarà a
disposició dels ciutadans les 24 hores del dia /365 dies un telèfon per gestionar
qualsevol incidència que es pugui generar com a conseqüència de les actuacions.
Es parlarà i s’acordarà amb els comerciants i la cooperativa que s’ubiquen a l’avinguda
de Catalunya, per facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies durant la execució de
l’obra.
8. Afectació a tercers
Amb antelació a l’inici de les obres, AGBAR es posarà en contacte amb els veïns
afectats per programar i coordinar les afectacions a (comerços, magatzems, habitatges)
durant l’execució de l’obra.
Per tal de minimitzar les molèsties al vianants, comerciants i població en general, degut
al trànsit de camions i maquinària es realitzaran varies actuacions que es detallen a la
memòria presentada.
Es detallen les afectacions, així com les solucions proposades per a aquestes per a
cadascuna de les fases d’execució de l’obra.
SOCIEDAD GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S.A.U. - AGBAR
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
2
1
1
1
1
1
1
2
10

COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L.
1. Mode d’execució de les obres
Es divideix l’execució de l’obra en vuit parts, que es descriuen en part.
- Treballs previs
- Enllumenat
- Baixa Tensió
- Reg, jardineria i mobiliari urbà
- Telecomunicacions
- Vials i voreres
- Senyalització horitzontal i vertical
- Pluvial
2. Relació de maquinària
Es detalla la relació de la maquinària que de la qual es disposa en propietat degudament
homologada amb el segell CE i que es revisen periòdicament per garantir un òptim estat
de conservació
3. Organització de personal
S’adjunta l’organigrama del personal destinat a l’execució de l’obra, amb indicació de la
titulació de part del personal. No es descriuen les funcions.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
No es descriu.
5. Serveis afectats
No es descriu
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
No s’estableix metodologia de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament i la Direcció
Facultativa.
8. Afectació a tercers
No es descriu.
COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
1
1
1

1

4

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
1. Mode d’execució de les obres
Es divideix l’execució de l’obra en 3 FASES, que es descriuen breument.
Treballs d’urbanització en vorera sud
Treballs d’urbanització en vorera nord
Treballs de pavimentació asfàltica, plantacions, senyalització, mobiliari urbà, neteja
i repassos de la totalitat de l’obra
2. Relació de maquinària
S’enumeren els equips de treball previstos a l’obra amb la relació de maquinària.
3. Organització de personal
S’enumeren els equips de treball previstos a l’obra amb la relació a la mà d’obra.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
Per a l'execució de l'obra es comptarà amb la prestació de serveis i el subministrament
de materials per part de determinades empreses proveïdores. La consideració dels
possibles proveïdors, s'ha basat en la selecció dels mateixos, en què ha primat, per
ordre de prioritat, les circumstàncies i característiques següents:
- Compliment del Plec de Prescripcions.
- Idoneïtat.
- Experiència i qualitat.
- Garantia de subministraments.
- Proximitat a la zona d'obra.
- Costos.
D'aquesta manera s'ha elaborat una relació, en funció de les activitats i unitats
corresponents, si bé les signatures ressenyades no són excloents ni limitadores.
A tots els subministradors relacionats, per confirmar l'acceptabilitat dels materials
respectius se'ls exigirà el compliment del que indica el PAC, pel que fa a Compres,
Criteris de Selecció de Subministradors, Controls, Recepció, etc.
5. Serveis afectats
Descripció general, no es detallen les previsions concretes per a cada servei afectat ni
el manteniment del mateix als usuaris en cas d’incidència.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
No s’estableix metodologia de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament i la Direcció
Facultativa.

8. Afectació a tercers
El trànsit de vianants dins de l’àmbit de l’obra s’encaminarà en tot moment per espais
segurs i ben senyalitzats i que tindran sempre les característiques mínimes exigides per
seguretat en quant a planeitat i rugositat, amb una amplària mínima de 1,50m.
Transcorreran pel voral del vial actual, separats del transit rodat mitjançant barreres new
jersey en aquells trams on no hi hagi guals privats.
Del mateix mode, es separarà el transit de vianants de la zona d’actuació de l’obra
mitjançant tanques metàl·liques tipus rivisa amb malla d’ocultació per tal d’evitar
projecció de partícules.
Durant les tasques relatives al creuament d’instal·lacions per calçada, es desviarà el
transit per un sol carril, realitzant pas alternatiu amb semaforització o senyalistes.
Aquestes tasques, es realitzaran en horari de menor intensitat de trànsit.
S’informarà als veïns, amb anterioritat a l’inici de les obres, dels desviaments o
restriccions del transit, mitjançant la figura d’agent cívic i el repartiment d’octavetes
informatives
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
1
1

1
1
4

OLEGARIO ESTRADA, S.L.
1. Mode d’execució de les obres
Es descriu l’execució de l’obra de manera breu.
2. Relació de maquinària
S’aporta relació de maquinària pròpia.
3. Organització de personal
Es descriu el personal que es destinarà a l’execució de l’obra.
4. Materials, subministrament i emmagatzematge
No es descriu.
5. Serveis afectats
No es descriu.
6. Programa temporal
És conforme al que es descriu al Projecte tècnic.
7. Valoració i comunicació
No es descriu.
8. Afectació a tercers
No es descriu.
OLEGARIO ESTRADA, S.L.
PROGRAMA DE TREBALL
1 Mode execució de les obres
2 Relació de maquinària
3 Organització de personal
4 Materials, subministrament i emmagatzematge
5 Serveis afectats
6 Programa temporal
7 Valoració i comunicació
8 Afectació a tercers
TOTAL

PUNTS
1
1

1

3

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, la classificació per ordre decreixent de les empreses en base als criteris
que depenen d’un judici de valor és la que segueix:
PUNTUACIÓ

EMPRESES LICITADORES

10

1.

SOREA, S.A.U.

2.

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.

8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

REGIMOVI, S.L.
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
BECSA, S.A.
OBRES VENT I SOL, S.L.
COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L.
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
OLEGARIO ESTRADA, S.L.

7
7
7
6
4
4
3

La Mesa de Contractació,
Regidor d’Acció Urbana,

El Secretari Accidental,

José Caballé Estorach

Joan Rallo Ventura

L’Arquitecte Municipal,

Funcionària de la Corporació,

Damià Encontrado Sol

Fani Curto Zapater

La Secretaria de la Mesa,

Maria José Làzaro Curto

