Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient d’obres de:
Exp. PORT- 2019-00018 / 521981G874 – Urbanització de l’Avinguda Foix i carrer
Platja al port de El Port de la Selva
De conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que regeix
en aquest expedient, s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per
les empreses licitadores, i es puntua la documentació tècnica aportada, d’acord amb els
criteris no avaluables mitjançant fórmules a què fa referència l’apartat O del quadre de
característiques del Plec de clàusules administratives particulars de l’expedient.
S’han presentat i considerat admesos al procediment els licitadors següents:
-

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS GIRONA, SA
RUBAU TARRÉS, SAU
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de
valor) serà de 50 punts, en base als criteris següents:
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de
50 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
1.1. Memòria ............................................... 0 a 35
Descripció de la Memòria 10 punts
Descripció de l’obra a construir: 0-2. Es valorarà que la descripció sigui completa i que
s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, per exemple, per raons
de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats,
afeccions a tercers, etc.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: presenta una descripció detallada de les
actuacions a realitzar, identificant les partides amb major importància dintre del projecte.
Es valora amb 2 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: en aquest apartat fa una bona descripció dels
elements existents en la zona d’obres, identificant elements atípics relacionat amb les
obres licitades. No obstant la descripció de l’obra a construir s’estima poc detallada. Es
valora amb 1 punt.
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AGLOMERATS GIRONA, SA: es considera que en aquest apartat descriu els treballs a
efectuar de manera poc concreta. S’identifiquen alguns elements singulars relacionats
amb la proximitat de l’obra al mar que es consideren oportuns. Es puntua amb 1 punt.
RUBAU TARRÉS, SAU: descriu la pràctica totalitat de les actuacions a realitza i analitza
la importància dels diferents capítols definits en projecte. S’estudien diferents
condicionants singulars de l’obra. Es puntua la proposta amb 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: descriu de manera esquemàtica les principals
actuacions a realitzar, plantejant diferents fases d’obra, algunes de les partides a
realitzar no es consideren suficientment desenvolupades. Es valora amb 1,5 punts.
Implantació de l’obra i tancaments: 0-2. Es valorarà que la proposta tingui en compte
tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de concreció i que aporti
avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: presenta dues zones d’implantació dins la
zona d’adscripció, la primera es troba en l’àmbit d’obres i la segona ocupant uns
aparcaments propers. Es defineixen els elements necessaris per una correcta
implantació. Es considera una proposta adequada i es puntua amb 2 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: quantifica els espais i elements necessaris per la
implantació d’obra, planteja un tancament tipus new jersey per separar les obres del
trànsit rodat, que es considera oportú així com modificar els tancaments depenent de
les necessitats de l’obra. La ubicació dels elements d’implantació quedarà afectada per
les pròpies obres, i no s’exposa cap localització alternativa. Es puntua amb 1,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: presenta diferents propostes de tancaments, a mesura
que les obres es vagin desenvolupant, fet que s’estima interessant. Defineixen
correctament la senyalització de les obres, la ubicació de casetes d’obra,
abassegaments i maquinària quedarà afectada en els darrers treballs a executar. Es
puntua amb 1,5 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: defineix una ubicació per la zona d’abassegaments i
instal·lacions d’obra fóra de l’àmbit d’adscripció portuari, fet que es considera menys
convenient que el plantejat en altres propostes. Es quantifiquen elements necessaris per
la implantació. Es puntua amb 1 punt.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: no quantifica els elements necessaris per una correcta
implantació. Les ocupacions proposades per la ubicació de les instal·lacions auxiliars
d’obra i acopi de materials es troben fóra de la zona d’adscripció portuària, aquesta opció
no s’estima adient. Es valora amb 0,5 punts.
Afeccions a tercers: 0-3 Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les
possibles propostes d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte
per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la
valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis.

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: identifiquen bona part de les afeccions
produïdes. Les mesures proposades per minimitzar o prevenir les afeccions, es
consideren interessants, com la instal·lació de vinils per indicar itineraris de vianants, el
control de tràfic de vehicles pesats mitjançant una aplicació o utilitzar canons
nebulitzadors per evitar la generació de pols. Es proposa la localització de serveis
mitjançant georadar. Es valora amb 2,5 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: es troba a faltar un major nivell de detall en la
identificació dels agents afectats per l’obra, i en les mesures correctives proposades.
S’inclou l’aportació d’un georadar per la detecció de serveis existents i d’un robot amb
càmera. Es puntua la proposta amb 2 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: identifica les afeccions produïdes a la circulació de trànsit,
els serveis i a les terrasses i habitatges, es troba a faltar un major nivell de concreció en
la descripció d’aquestes últimes. Aporten una sèrie de mesures per reduir les
interferències que es consideren adequades, com la restricció d’horaris de treball,
confinament de treballs per evitar emissions de pols, entre altres. Es puntua amb 2,5
punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: presenta un llista on identifica la majoria d’agents afectats per
les obres, la durada de l’afecció i la solució proposada, també es proposa la utilització
de georadar. Els medis previstos per minimitzar les afeccions són menors que els
d’altres ofertes. Es puntua la proposta amb 2,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: identifica correctament les afeccions derivades per les
obres i les mesures a adoptar per tal de minimitzar-les. No s’aporten dispositius de
detecció de serveis. Es puntua la proposta amb 2,5 punts.
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-3 Es valorarà que el procediment
descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de l’obra i inclogui un
compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: ofereixen un telèfon d’urgències 24h/365 i un
correu electrònic per poder comunicar incidències. Disposen de 3 furgonetes industrials
com a primera mesura de reparació, amb un temps de resposta de 2h en horari laboral
i incidències considerades urgents, i de fins a 6h en horari no laboral o incidències no
urgents. Es puntua la proposta amb 3 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: ofereix un telèfon fix i mòbil amb atenció les 24h
del dia, també proposa una plataforma informàtica amb un inventari de les obres
referenciat a una base cartogràfica, amb capacitat d’introduir incidències i emetre
informes al respecte, entregant trimestralment un informe de les actuacions efectuades
en concepte de garantia. Es comprometen a uns temps de resposta de 30 minuts en
cas d’emergència. Per poder assolir-ho l’empresa disposa d’instal·lacions pròpies a
35km de les obres, i addicionalment presenta un conveni durant el temps de garantia
amb una empresa constructora de Port de la Selva. Es puntua la proposta amb 3 punts.

AGLOMERATS GIRONA, SA: defineix el personal destinat a la resolució d’incidències.
El temps de resposta entre la comunicació i l’actuació resolutiva l’estableixen entre 24 i
48 hores, segons els medis a utilitzar. Es puntua la proposta amb 2,5 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: disposa de parc de maquinària i plantes de subministrament de
materials propis propers a l’obra, fet que es considera favorable al dotar de certa
independència respecte tercers en el subministrament de materials, però els temps de
resposta són inferiors als d’altres ofertes. Es puntua la proposta amb 2,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: ofereixen un telèfon d’urgències 24h/365 i un correu
electrònic per poder comunicar incidències. Disposen de 3 furgonetes industrials com a
primera mesura de reparació, amb un temps de resposta de 2h en horari laboral i
incidències considerades urgents, i de fins a 8h en horari no laboral o incidències no
urgents.. Es puntua la proposta amb 3 punts.
La puntuació obtinguda és la següent:
Licitadors
Descripció
CONSTRUCCIONS
NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I
OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS
GIRONA, SA
RUBAU TARRÉS,
SAU
CONSTRUCCIONS
FUSTÉ, SA

Memòria
Implantació Afeccions

Total
Resposta

2

2

2,5

3

9,5

1

1,5

2

3

7,5

1

1,5

2,5

2,5

7,5

2

1

2,5

2,5

8

1,5

0,5

2,5

3

7,5

Sistemes constructius: 0-15
Procediments descrits: que s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-5);
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: es troba a faltar major nivell de detall en la
descripció dels mètodes constructius proposats. Proposen l’execució de les obres en
dues fases distintes i estableixen els procediments adaptats a aquestes fases d’obra.
S’assignen 3 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: desenvolupa de forma excessivament sintètica els
sistemes constructius per les partides descrites en projecte, es troben a faltar més
mesures que aportin avantatges als procediments estàndards. Es puntua la proposta
amb 3 punts.

AGLOMERATS GIRONA, SA: presenta uns sistemes constructius coherents per la
majoria de partides a desenvolupar, exceptuant el paviment de peces de formigó. Es
puntua la proposta amb 3,5 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: descriu els procediments constructius de manera esquemàtica,
però definint la majoria d’accions necessàries per la realització de les partides descrites
en projecte. Es puntua la proposta amb 4 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: presenta una descripció esquemàtica de les
actuacions a realitzar, dividint l’obra en 3 fases en planta, hi ha procediments
constructius que no es consideren suficientment desenvolupats. Es puntua la proposta
amb 3 punts.
Maquinària (0-2)
Totes les empreses relacionen els medis necessaris per l’execució de les partides més
importants descrites en el projecte, pel que es punta amb 2 punts totes les ofertes
Equip humà (0-2)
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: proposa diferents equips de treball segons la
tipologia d’actuacions a realitzar, quantificant-los per les principals partides de projecte
i segons els mesos que dura l’obra, en alguns casos el seu dimensionament no es
considera suficientment ajustat. Es puntua amb 1,5 punt.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL: defineix els mitjans humans dels quals disposaran
per les feines a realitzar però sense especificar l’evolució del nombre de treballadors
necessaris en cada fase d’obra. Alguns equips es consideren sobredimensionats, com
és el cas de la col·locació del mobiliari urbà. Es puntua amb 1 punt.
AGLOMERATS GIRONA, SA: determina amb poc detall l’assignació d’un equip humà
segons les diferents unitats d’obra trobant-se en alguns casos poc adient o escàs com
és el cas de l’equip encarregat de la xarxa d’aigua potable i reg. Es valora la proposta
amb 1,5 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: presenta unes taules i gràfics amb la composició de tots els
equips previstos depenent de l’activitat a executar, amb un total de 8 equips tipus i la
seva conformació humana; de manera molt clara, calcula la seva evolució mes a mes
segons la planificació que han fet de l’obra. Es puntua amb 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: detalla l’equip humà que utilitzarà per a cadascun dels
capítols principals de l’obra de forma proporcionada però sense especificar el nombre
recursos necessaris en cada fase d’obra. Es valora amb 1,5 punts.
Procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra
(0-3)

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: es compromet a aplicar regs durant les feines
que generin pols, la utilització de biorotlles en la implantació d’obra i la utilització de
vehicles elèctrics, tot i que no n’especifiquen el nombre. S’atorguen 2 punts en aquest
apartat.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL: defineix les partides més destacades del projecte
i com intentaran minimitzar els impactes ambientals ocasionats durant la seva execució.
Comenten que reutilitzaran l’aglomerat fresat per tal de fer la base d’aglomerat nova,
reaprofitament, si s’escau, de les columnes d’enllumenat donant-les un tractament que
permeti un segon ús, entre altres. Es puntua amb 2 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA presenta una sèrie de mesures per tal de minimitzar
l’impacte ambiental en el procediment constructiu com pot ser la utilització d’asfalt sono
reductor, l’ús d’àrids i formigons reciclats, emprar llums LED de color ambre a les zones
d’obres les quals són les més respectuoses amb el medi natural i disminueix l’afectació
visual dels insectes al medi nocturn, dotar l’obra de materials absorbents reutilitzables i,
finalment, els vehicles de transport seran elèctrics o bio dièsels. Es puntua l’apartat amb
3 punts.
RUBAU TARRÉS, SA: proposa tres mesures per tal de reduir l’impacte ambiental dels
procediments i maquinària; en primer lloc proposen utilitzar material de reciclatge per
reaprofitar-lo com a material seleccionat i/o subbase; en segon lloc, proposen un canvi
en l’asfalt per un que empra àrid reciclat minimitzant d’aquest manera l’àrid a extreure i
el betum a consumir; finalment, proposa arquetes prefabricades en comptes de realitzarles in-situ reduint així la pols, el temps d’execució i la contaminació acústica. Es puntua
la proposta amb 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: proposen procediments per constructius que evitin la
generació de pols o contaminació atmosfèrica. Es puntua la proposta amb 1 punts.
Pla de contingència o capacitat de resposta en cas d’imprevistos (0-3).
Les empreses CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL i CONSTRUCCIONS FUSTÉ,
SA, únicament presenten mesures per assegurar l’execució de l’obra en el termini
previst, incrementant nombre d’equips i horaris de treball, es puntua amb 1,5 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL: analitza d’una manera generalista el protocol a
seguir en cas d’un imprevist durant les obres, establint quatre passos a seguir amb un
temps de resposta és de 30 minuts. Es valora la proposta amb 1,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: estableix un pla de contingències poc particularitzat per
les obres licitades, no obstant s’estableixen protocols d’actuació coherents. Es valora la
proposta amb 2 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: presenta un pla de contingència on especifiquen que faran una
actualització quinzenal de la planificació de les obres i si detecten cap desviació en el
pla d’obres reaccionaran amb una sèrie de mesures correctores, com per exemple,

augmentar l’horari dels equips tant humà com de maquinària. Es valora la proposta amb
2 punts.
La puntuació obtinguda en els sistemes descriptius és la següent:
Licitadors
Proc.
CONSTRUCCIONS
NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I
OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS
GIRONA, SA
RUBAU TARRÉS, SAU
CONSTRUCCIONS
FUSTÉ, SA

Sistemes constructius
Maquin.
Equip
Impacte
amb.

Pla
conting.

Total

3

2

1,5

2

1,5

10

3

2

1

2

1,5

9,5

3,5

2

1,5

3

2

12

4

2

2

2

2

12

3

2

1,5

1

1,5

9

Pla de treballs: 0-4
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències, i és coherent
amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. També es valorarà la
previsió temporal de producció i el marge de folgança general.
Totes les empreses presenten una planificació de 6 mesos, excepte EXCAVACIONS I
OBRES RODÀ, SL, amb una proposta de 5,5 mesos. La totalitat de les ofertes estan
ben estructurades, descriuen el camí crític, han tingut en compte factors correctors en
els rendiments i adjunten una evolució temporal de la producció. Es puntuen totes les
propostes amb 4 punts.
Organigrama funcional: 0-4
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte les àrees genèriques, àrees
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de
cadascuna de les àrees.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: proposa un equip tècnic extens, indicant la
formació acadèmica i dedicació dels seus membres, cobrint les necessitats de l’obra. Fa
una breu descripció de les funcions dels càrrecs principals. Es valora la proposta amb 4
punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL: designen una estructura organitzativa de l’equip
tècnic àmplia per a les necessitats de l’obra en referència a dedicació i estructura.
S’especifica nominalment el personal i la seva titulació però no descriu les tasques que
durà a terme cadascú dels membres. Es puntua amb 3 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: presenta un organigrama funcional sense especificar
dedicacions ni titulacions, per tant, no es pot valorar adequadament si la proposta és

ajustada a les necessitats de l’obra. Per altra banda, descriu les tasques que realitzaria
cada una de les persones que conformen l’equip tècnic. Es puntua l’apartat amb 3 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: presenta un organigrama amb dedicació adaptada a les
necessitats de l’obra amb titulats superiors com a cap i delegat d’obra. Resumeix en una
taula les funcions de cada àrea especificant les tasques a realitzar per cada un dels
membres de l’equip tècnic. Es puntua amb 4 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: presenta un organigrama adequat a les necessitats de
l’obra a executar, amb una dedicació del 100% del cap d’obra, la responsable de qualitat,
mediambient i seguretat i salut i l’encarregat d’obra; de la resta de personal no especifica
dedicació ni les titulacions encara que descriu les tasques a desenvolupar per
cadascuna de les àrees. Es valora la proposta amb 3 punts.
Documentació generada pels subcontractistes: 0-2
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció
Facultativa, de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al
final de la seva execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els
controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica
de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: concreta que tota la documentació quedarà
adjunta en una plataforma digital on-line DROPBOX, tant el cap d’obra com els
responsable del pla d’execució de BIM seran els encarregats de distribuir tota la
documentació necessària per compartir amb tots els agents implicats. Es facilita un llistat
de proveïdors i empreses subcontractades que s’han previst alhora d’estimar i estudiar
l’obra indicant també les activitats que s’executaran amb mitjans propis. Es valora
l’apartat amb 2 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL de manera molt extensa descriuen quin és el
mètode de recopilació de documentació instaurat en la seva empresa sense especificar
el cas de l’obra que es licita. En cap moment parlen d’una plataforma informàtica
destinada a la correspondència de documentació amb la direcció facultativa o la
propietat que no sigui per correu electrònic o en paper, aquest última opció queda
descartada. Es valora la proposta amb 1,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: comenta que facilitarà tota la documentació generada
pels subcontractistes així com la pròpia generada durant les obres a través d’una
plataforma informàtica de transmissió de dades, sense especificar-la i que el
coordinador d’aquesta activitat serà el cap d’obra. Aporta un llistat de tota la
documentació a sol·licitar als subcontractistes. Es valora l’apartat amb 1,5 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU dins la seva proposta, informa de quines empreses o proveïdors
han pensat per les diferents activitats i materials que es presenten en aquesta obra.
També s’especifica que tota la correspondència de documentació pròpia de l’obra es
farà a través de Owncloud, una aplicació privada de l’empresa més segura que el
Dropbox, on es facilitarà un usuari i contrasenya a la propietat i, on es penjarà a mesura

que avanci l’execució de l’obra tota la documentació requerida, sigui del caire que sigui.
Es valora la proposta amb 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA no especifica si disposaran d’una aplicació informàtica
on compartir tota la documentació generada pels subcontractistes per tal de que tots els
agents de l’obra en disposin. S’estableix un protocol en termes de seguretat i salut i de
contractació. Es puntua aquest apartat amb 1,5 punts.
La puntuació obtinguda en l’apartat 1.1. Memòria és la següent:

Licitadors
Memòria
CONSTRUCCIONS
NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I
OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS
GIRONA, SA
RUBAU TARRÉS, SAU
CONSTRUCCIONS
FUSTÉ, SA

Sistemes
constr.

Memòria
Pla de Organigr.
treball

Total
Doc. subc.

9,5

10

4

4

2

29,5

7,5

9,5

4

3

1,5

25,5

7,5

12

4

3

1,5

28

8

12

4

4

2

30

7,5

9

4

3

1,5

25

1.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut....... 0 a 15
Es valorarà de 0-1 punt cada metodologia. (0-3); es valora que la sistemàtica descrita
per a cada concepte és aplicable al cas concret.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL.: Per tal d’assegurar el control de la qualitat
redactarà un pla específic d’assaig de materials i disposa de procediments de control de
qualitat i de gestió de productes així com d’un programa de punts d’inspecció (1 punts).
Referent al control ambiental, no exposa de manera clara la metodologia a aplicar.
Preveu la redacció d’un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) i descriu breument la seva
implantació a l’obra (0,5 punts). Per últim, indica que redactarà un Pla de Seguretat i
Salut, exposa el control que realitza als subcontractistes i fa esment de la formació i del
control d’accés dels treballadors a l’obra (1 punt). Se li atorga una puntuació de 2,5 punts
en aquest apartat
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, S.L.: Indica la redacció d’un Pla de Seguretat i Salut,
de qual exposa un esquema, i realitza una declaració d’intencions entorn a la prevenció
de riscos i a la seguretat (1 punt). Seguidament exposa una sèrie de mesures per al
control de la qualitat de l’obra com són la redacció d’un Pla de Qualitat, que inclou un
Programa de Punts d’Inspecció (PPI), i la implantació d’un equip de control de qualitat
in situ (1 punt). Finalment, no desenvolupa de manera clara la metodologia aplicar en el
cas del medi ambient, però si descriu les principals actuacions de seguiment, la redacció

d’informes i l’aplicació de mesures correctores (0,5 punts) S’atorguen 2,5 punts a la
proposta.
AGLOMERATS GIRONA, S.A.: Desenvolupa extensament la coordinació d’activitats
preventives amb subcontractistes i autònoms i ho fa amb més extensió que l’establerta
al plec (1 punt). La descripció de la metodologia de Qualitat és concisa i inclou la
redacció un Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) (1 punt). Finalment, proposa
l’elaboració d’un Pla de Vigilància Ambiental per al control dels aspectes ambientals de
l’obra però sense descriure la metodologia (0,5 punts). Rep 2,5 punts en aquest apartat.
RUBAU TARRÉS S.A.U.: Engloba les metodologies de Qualitat i Medi Ambient, doncs
preveu la redacció d’un Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA). Així
mateix exposa l’índex del document, l’organigrama que en controlarà la implantació a
l’obra i les possibles modificacions (2 punts). També contempla la redacció d’un Pla de
Seguretat i Salut (PSS) i en descriu els passos: des de la recopilació de la informació
fins a l’aprovació i la revisió passant per l’anàlisi de les possibles situacions
d’emergència (1 punt). Rep 3 punts en aquest apartat.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.: Inclou un pla d’assegurament de la qualitat sense
desenvolupar suficientment la metodologia per desenvolupar-lo (0,5 punts). No presenta
metodologies referents al medi ambient. En quant a la seguretat i salut, defineix una
metodologia, establint organigrames de responsabilitats i control de documentació (1
punt). Rep 1,5 punt en aquest apartat.
Les especificacions de qualitat de materials que permetin allargar la vida útil o
funcionalitat de l’obra. 0-2; es valoraran especialment els materials que tinguin una alta
resistència a l’ambient marí, durabilitat o adaptabilitat a canvis futurs.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: no proposa cap mesura addicional per
augmentar la qualitat i durabilitat dels materials. Es valora l‘apartat amb 0 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL incorpora una sèrie de millores interessants per
tal d’allargar la vida útil i funcionalitat dels materials, com protegir els murs i les
estructures de formigó en front de la carbonatació amb resines acríliques, aplicar als
aplacats una impregnació hidròfuga o la substitució de pilones d’acer per unes de
polipropilè. Adjunten fitxa tècnica dels productes proposats per a la protecció del formigó
així com la fitxa de la pilona de polipropilè. Es puntua amb 2 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA comenta certes millores en alguns materials com per
exemple en tub dren del reg o la utilització d’asfalt amb pols de cautxú que és més
resistent i aporta més adherència i menys impacte acústic. Es valoren les millores amb
1 punt.
RUBAU TARRÉS, SAU detalla una sèrie d’especificacions i millores per tal d’augmentar
la resistència a l’ambient marí, així com la seva durabilitat i adaptabilitat. Formigons no
estructurals resistents als sulfats, vàlvules d’aigua potable de fosa superiors al diàmetre
de la canonada, malla electrosoldada de diàmetre 8 mm; millora en la qualitat del
material de les canonades de pluvials i residuals, així com ampliar el prisma

d’enllumenat amb un tub de previsió, augmentant el diàmetre de les arquetes. Es valora
l’apartat amb 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: no presenta mesures concretes que aportin valor afegit
als materials descrits en projecte. Es punta l’apartat amb 0 punts.
El pla d’assajos de l’obra. 0-2; es valorarà l’adequació, en quantitat i natura, dels assajos
previstos en obra
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: presenta un pla d’assajos extens que
garanteix la qualitat de la globalitat de les partides d’obra a executar. Es puntua la
proposta amb 2 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL: ofereix un programa coherent, amb assajos
definits per capítols. Es troba a faltar algun assaig addicional en els paviments. Es
puntua la proposta amb 1,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: tot i esmentar que s’ha contactat amb l’empresa
especialitzada CECAM per elaborar el pla de controls, no s’adjunta cap relació d’assajos
en la seva oferta. Es puntua la proposta amb 0 punts.
RUBAU TARRÉS, SAU: presenta un pla d’assajos amb algunes mancances, com el
control dels elements de formigó. Es puntua la proposta amb 1 punt.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: No defineix un pla d’assajos per l’obra. Es puntua la
proposta amb 0 punts.
Pla de manteniment proposat per a la conservació de l’obra. 0-2; es valorarà la proposta
d’un pla de manteniment d’acord a les especificacions del materials o elements per tal
de garantir un correcte funcionament de l’obra durant tota la seva vida útil.

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL aporta un pla de manteniment preventiu i
normatiu en una taula molt esquemàtica on es descriu de manera concisa les diferents
actuacions previstes i la periodicitat del manteniment segons si és mensual, trimestral,
semestral o anual de les actuacions realitzades. Tot aquest pla de manteniment estarà
vigilat per la persona responsable destinada, realitzant informes detallats amb la data
de la revisió i les incidències. Es valora l’apartat amb 2 punts.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL garanteix amb el pla de manteniment proposat la
reposició, comprovació i inspecció dels diferents recursos de l’obra. Aporta un protocol
de manteniment detallat per les partides projectades per garantir un correcte
funcionament durant tota la seva vida útil, establint periodicitats de les inspeccions,
proposen la redacció d’un informe on quedi reflectida la situació inicials abans del
manteniment, les incidències i les taques fetes. Es valora la proposta amb 2 punts.
AGLOMERATS GIRONA, SA: únicament comenten l’aplicació de vernís al mobiliari urbà
de fusta. Es valora l’apartat amb 0,5 punts.

RUBAU TARRÉS, SAU de manera molt esquemàtica preveu uns plans de manteniment
dividits segons la periodicitat trimestral, anual o desenal, on classifica les diferents
actuacions de comprovació i inspecció. Es valora la proposta amb 1,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA no presenta cap pla de manteniment a la seva oferta.
Es puntua aquest apartat amb 0 punts.
El percentatge de materials de compra verda. 0-2; es valorarà el percentatge de
materials reciclats a la pròpia obra, el que provinguin del reciclatge o els que provinguin
d’explotacions sostenibles

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL.: Aporta el percentatge del PEM destinat a
millores ambientals (1,41%). En el desglossament d’aquest percentatge, apareixen els
percentatges d’àrids i formigons reciclats utilitzats en l’obra (0,02%) i de llambordes
ecològiques fabricades in situ (0,22%). També presenta una relació de productes amb
etiquetat ecològic que s’utilitzaran en l’obra, tot i que no aporta la documentació que ho
justifiqui. S’atorga 1,5 punt en aquest apartat.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, S.L.: Estima que un 3,8% sobre el total del PEM seria
de materials reciclats. Els certificats de materials aportats no asseguren que es tracti de
compra verda, doncs són de marcatges CE. Rep 1 punt en aquest apartat.
AGLOMERATS GIRONA, S.A.: Presenta llistat de productes amb etiqueta ecològica que
s’utilitzaran en l’obra i estima diferents percentatges de material reutilitzat o reciclat pels
principals materials utilitzats en l’obra. Rep 1,5 punts en aquest apartat.
RUBAU TARRÉS S.A.U.: Concreta en un 9,85% els materials reciclats que s’utilitzaran
a l’obra, en un 4,03% l’ús de materials procedents del reciclatge i en un 0,33% el
percentatge de materials procedents d’explotacions sostenibles. S’atorguen 2 punts en
aquest apartat.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.: esmenten que revaloritzaran materials procedents del
fressat asfàltic i altres enderrocs, però no aporta cap percentatge concret. Rep una
puntuació de 1 punt en aquest apartat.
Gestió d’abocadors: 0-2; es valorarà que es concretin els abocadors que seran
necessaris i que s’aporti constància documental de la seva legalització o bé el certificat
de reaprofitament del material.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL: Prioritza els gestors de residus més propers
a l’obra, concretament ARIDFORM (Ciments Miquel). No obstant, no aporta
documentació de l’autorització de la planta de reciclatge. S’atorga 1 punt a aquesta
proposta.
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, S.L.: Realitza una previsió del volum i la tipologia de
residus que es generaran durant l’obra, presenta un llistat de dipòsits i plantes de

reciclatge propers a l’obra i finalment aporta la documentació de l’abocador i dipòsit
controlat de Peralada. Així mateix, preveu dipositar els residus banals a l’Abocador
Comarcal de l’Alt Empordà i els residus especials a Ferros i Metalls Vilamalla (FEMEVI),
dels quals aporta les fitxes del Sistema Documental de Residus (SDR). Rep 2 punts en
aquest apartat.
AGLOMERATS GIRONA, S.A.: Malgrat comenta les diferents tipologies de residus que
es generaran en l’obra, només especifica el destí dels residus de la construcció: Els
dipòsits controlats de Girona i de Sant Julià de Ramis, dels quals aporta les fitxes del
Sistema Documental de Residus. Rep 1 punt en aquest apartat.
RUBAU TARRÉS S.A.U.: Concreta per a cada residu el volum de generació previst i el
gestor final o abocador on es dipositarà. Adjunta també l’autorització de la planta
d’aglomerat asfàltic de Viladamat i les fitxes del Sistema Documental de Residus (SDR)
dels gestors finals de residus previstos per a cada tipologia de residu. Es puntua 2 punts
aquest apartat.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.: Detalla els volums i les tipologies de residus que es
generaran a l’obra i es compromet a dipositar-los en gestors propers a l’obra. En aquest
sentit, presenta diverses fitxes del SDR de gestors de residus de la construcció de la
comarca, oblidant la resta de tipologies de residus generats, pels quals no especifica el
destí final. Rep una puntuació de 1 punt en aquest apartat.
Mesures ambientals concretes 0-2; es valoraran totes les mesures ambientals aplicables
a les diferents activitats de l’obra. En especial es valoraran aquelles mesures que
estiguin identificades amb relació causal amb unitats especifiques d’obra.
CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS S.L.: Proposa diverses millores ambientals, entre
les quals destaquen la correcta gestió dels lixiviats, l’ús de llambordes ecològiques
fabricades in situ, l’ús de formigons i àrids reciclats, la compra de material de km 0 i amb
segell ecològic i la redacció d’un pla de bon veïnatge. També presenta una sèrie de
mesures relacionades amb les unitats d’obra. Se li atorga una puntuació de 2 punts en
aquest apartat
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, S.L.: Desenvolupa les mesures ambientals molt
concretes per a l’obra a realitzar que giren entorn de la reducció del consum de
combustibles fòssils, del consum d’aigua i recursos naturals i de la disminució de la
contaminació acústica. Per cadascun dels tres eixos identifica les unitats d’obra en les
quals s’aplicaran les esmentades mesures. Rep 2 punts en aquest apartat.
AGLOMERATS GIRONA, S.A.: Exposa diverses accions genèriques per reduir l’impacte
ambiental de l’obra. A continuació identifica els aspectes ambientals de cada fase de
l’obra i les accions de control que realitzarà. Rep 1,5 punts en aquest apartat.
RUBAU TARRÉS S.A.U.: Exposa una taula en la qual, per a cada vector ambiental,
identifica els principals impactes ambientals de les obres i proposa diverses mesures.
Finalment, llista les diferents fases de l’obra sobre les quals s’aplicaran les mesures.
S’atorguen 1,5 punts en aquest apartat.

CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.: Identifica els aspectes ambientals afectats per les
diferents unitats d’obra i proposa mesures preventives, de gestió i diversos tractaments
per reduir-ne els impactes. Rep una puntuació de 1,5 punts en aquest apartat.
La puntuació obtinguda en l’apartat 1.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i
seguretat i salut és la següent:

Licitadors
Metod.
CONSTRUCCION
S NARCÍS
MATAS, SL
EXCAVACIONS I
OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS
GIRONA, SA
RUBAU TARRÉS,
SAU
CONSTRUCCION
S FUSTÉ, SA

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
Qualitat Assajos Mant.
Compra Abocad. Mes.amb
verda

Total

2,5

0

2

2

1,5

1

2

11

2,5

2

1,5

2

1

2

2

13

2,5

1

0

0,5

1,5

1

1,5

8

3

2

1

1,5

2

2

1,5

13

1,5

0

0

0

1

1

1,5

5

El resum de la valoració final és:

CONSTRUCCIONS
NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I OBRES
RODÀ SL
AGLOMERATS GIRONA,
SA
RUBAU TARRÉS, SAU
CONSTRUCCIONS
FUSTÉ, SA

Memòria
(35)

Metodologies
(15)

Total
(50)

29,5

11

40,5

25,5

13

38,5

28

8

36

30

13

43

25

5

30

Les cinc ofertes arriben a la puntuació mínima de 25 punts.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de
50 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
El resultat final de l’oferta tècnica ponderada, per ordre decreixent, és el següent:

RUBAU TARRÉS S.A.U.

Valoració
43

Total ponderació
50,00

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ SL
AGLOMERATS GIRONA, SA
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

40,5
38,5
36
30

47,09
44,77
41,86
34,88

Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de
Ports de la Generalitat.
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