Licitació del contracte d’obres amb motiu de la l’execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de
la xarxa d’aigua potable existent en diferents trams dels carrers de la Carretera de la Bunyola, de Sant
Pol de Mar, de Lleida i de la plaça de la Constitució del Prat de Llobregat (àmbit Carretera de la BunyolaLleida). Número expedient C-2021-01.

Acta de la mesa de contractació de valoració criteris tècnics
Al Prat de Llobregat, a les 7:40 hores del 26 d’abril de 2021, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
Domingo Virtus López, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

Amb motiu de l’atorgament de les puntuacions a la documentació tècnica presentada per les empreses i
que depenen d’un judici de valor,
Per part de la secretària de la mesa s’informa que totes les empreses han presentat correctament el
DEUC, declarant que poden contractar amb el sector públic d’acord amb la Llei 9/9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i que disposen de la capacitat econòmica i tècnica
sol·licitada al plec de prescripcions administratives particulars que regulen la licitació i el contracte de
referència (PCAP).
Les empreses presentades i admeses a la licitació són:
-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA (COBRA)

-

ESTAYC SL (ESTAYC)

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (IARSA)

-

YIRA Y FERRER SLU (YIRA)

El Director de l’Àrea Tècnica i de Producció, informa que les empreses COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS SA i ESTAYC SL no han arribat al llindar mínim de puntuació sol·licitat a la clàusula 16 del
PCAP i motivat a l’esmentada clàusula i a l’informe d’inici de l’expedient de contractació.
Segueix dient, que el demanar aquest llindar és per poder seleccionar aquella empresa que millor
organitzi i programi les obres, ja que aquests aspectes són essencials per minimitzar les molèsties que
es causen als veïns i veïnes, recordant que aquest tipus d’obra a més de provocar sorolls, pols,
incidències en la mobilitat, etc. també s’han de fer talls de canonades que alimenten als habitatges i
comerços de la zona, deixant aquests sense aigua. Circumstància que ha de durar el termini més breu
possible i planificat amb suficient antelació per informar als afectats i afectades.
A continuació, exposa l’informe emès pel Cap de la Secció de Xarxes prèviament tramés als membres
de la mesa i que aquests assumeixen en la seva totalitat, sent el resum de puntuacions segons els
criteris a valorar:

Aigües del Prat, SA. NIF A58623406. Pl de l’Aigua, 1. Acta Mesa C-2021-1. Valoració tècnica

Pàg. 1 de 4

Punts
màxima

COBRA

ESTAYC

IARSA

YIRA

A. Fases i condicionants de les obres

8

4,0

5,0

7,5

5,5

B. Relació d’equips humans i mecànics

3

1,5

2,0

3,0

2,5

C. Programa dels treballs

8

2,0

2,0

8,0

5,0

D. Desenvolupament de l’obra al tram
del c. Lleida, entre C. Marina i Bunyola

6

2,0

2,0

4,0

3,5

25

9,5

11,0

22,5

16,5

Criteris a valorar

TOTAL

Per altra banda, s’indica que totes les empreses ha respectat el número de pàgines i formats demanats al
PCAP com a màxims. A continuació és reprodueixen les argumentacions que consten a l’informe tècnic:
A. Fases i condicionats de les obres. La puntuació màxima és de 8 punts.
-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
L’anàlisi de l’obra és bàsic i genèric. No mostra coneixement de l’emplaçament ni de l’estat actual. La
proposta de fases d’execució és correcte però diu que l’empresa a extreure el material de fibrociment
serà APSA i en la memòria s’indica que ho farà una empresa subcontractada. Identifica breument els
principals condicionants i interferències.
La puntuació atorgada és de 4 punts al considerar-se que, malgrat ser bàsica i l’error de considerar
que el fibrociment serà extret per APSA, és coherent però no està suficientment desenvolupada.

-

ESTAYC SL
L’anàlisi de l’obra és bàsic. La proposta de fases d’execució és bàsica i no menciona la retirada de la
canonada de fibrociment. Identifica correctament els principals condicionants i interferències.
La puntuació atorgada és de 5 punts, ja que malgrat sigui bàsica, és coherent però no està
suficientment desenvolupada.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
L’anàlisi de l’obra, l’emplaçament i l’estat actual és correcte. La proposta de fases d’execució és
correcte i està molt detallada. Identifica correctament els principals condicionants i interferències.
La puntuació atorgada és de 7,5 punts, ja que demostra de forma exhaustiva com executar l’obrar en
les fases previstes.

-

YIRA Y FERRER SLU
L’anàlisi de l’obra és correcte. La proposta de fases d’execució és correcte. Identifica breument els
principals condicionants i interferències.
La puntuació atorgada és de 5,5 punts, ja que és coherent però està poc desenvolupada.

B. Relació d’equips humans i mecànics proposats. La màxima puntuació de 3 punts s’atorga
IARSA, a partir de la qual es valoren la resta de propostes.
-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Presenta una relació d’equips humans adequada per realitzar l’obra. No presenta relació d’equips
mecànics. S’atorguen 1,50 punts.
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-

ESTAYC SL
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra. Els equips de
maquinaria es presenten de forma genèrica. S’atorguen 2 punts.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra i es desenvolupa les
funcions a realitzar. S’atorguen 3 punts.

-

YIRA Y FERRER SLU
Presenta una relació detallada d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra.
S’atorguen 2,50 punts.

C. Programa dels treballs. La puntuació màxima en aquets apartat és de 8 punts.
-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Presenten un diagrama de Gantt que segons l’informe tècnic no es pot analitzar perquè manca
informació. No indiquen les activitats crítiques. No realitzen ni l’anàlisi del percentatge d’assignació
pressupostaria mensual ni l’anàlisi dels rendiments dels recursos. La puntuació atorgada és de 2
punts.

-

ESTAYC SL
Tot i que presenten un Diagrama de Gantt, no indiquen les activitats crítiques. Manca explicació del
percentatge d’assignació pressupostaria mensual i no es realitza l’anàlisi dels rendiments dels
recursos. La puntuació atorgada és de 2 punts.

−

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
El diagrama de Gantt i la identificació del camí crític és correcte. Realitzen un bon anàlisis del
percentatge d’assignació pressupostaria mensual i dels rendiments dels recursos.
La puntuació atorgada és de 8 punts, ja que ha desenvolupat la seva proposta de forma exhaustiva i
coherent.

−

YIRA Y FERRER SLU
Presenten un diagrama de Gantt específic per cada tram enlloc d’un global per tota l’obra. Presenta
una breu anàlisis del camí crític. Es considera que el percentatge d’assignació pressupostaria mensual
i l’anàlisi dels rendiments dels recursos és correcte.
La puntuació atorgada és de 5 punts al considerar-se com a bàsica, ja que és coherent però no està
suficientment desenvolupada.

D. Desenvolupament específic de l’obra al tram del carrer de Lleida, entre Carretera de la
Marina i Carretera de la Bunyola La puntuació màxima en aquets apartat és de 6 punts.
−

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Breu explicació del procés constructiu i de les mesures preventives. No mostren un estudi exhaustiu
del tram d’obra. La puntuació atorgada és de 2 punts
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−

ESTAYC SL
Breu explicació del procés constructiu i de les mesures preventives. S’explica de forma genèrica fet
que mostra que no hi ha un estudi exhaustiu del tram d’obra. La puntuació atorgada és de 2 punts

−

IARSA OBRES I PROMOCIONS
Explica el procés constructiu a la zona indicada de forma correcta i defineix adientment els criteris per
desenvolupar l’obra. Es detalla de forma aclaridora les mesures preventives per les diferents tasques
a executar i pels afectats per les obres (veïns, vehicles i vianants). Aporten plànols on indiquen la
senyalització i proteccions a col·locar en el tram d’estudi. La proposta és coherent però no està prou
desenvolupada, per aquest motiu s’atorguen 4 punts.

−

YIRA Y FERRER SLU
Fan un desenvolupament de l’execució de l’obra al tram correcte. Fan una exposició de les mesures
en matèria de prevenció a adoptar a l’obra. La proposta és força coherent però no està
desenvolupada, per aquest motiu s’atorguen 3,5 punts.

Finalitza la sessió el President de la mesa tot indicant que les empreses COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS SA i ESTAYC SL no han arribat al llindar mínim de puntuació establert en 12,50 punts; per la
qual cosa i d’acord amb la clàusula 16 del PCAP es proposa a l’òrgan de contractació que les esmentades
empreses quedin excloses del procediment de licitació.
Per aquest motiu, la presidència dona les instruccions a la secretaria de la mesa per tal procedeixi, dins
el sistema de SOBRE DIGITAL de la plataforma de contractació, a utilitzar l’eina de rebuig per a les
propostes presentades en el sobre C per les dues empreses anteriors i d’aquesta manera no procedir a
l’obertura de la proposta econòmica presentada en la propera sessió de la mesa de contractació prevista
a les 12 hores del dia d’avui.
A les 08:00 h del dia 26 d’abril de 2021 s’aixeca la sessió de la mesa, estenent-se aquesta acta que
signen tots els assistents en prova de conformitat.

Aureliano García Ruz
President mesa

Josep Mateo Marqués
Vocal

Jordi González Sánchez
Vocal

Domingo Virtus López
Vocal

Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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