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Núm. Informe: I16/2022

Assumpte: Valoració tècnica – Judici de Valor

DADES EXPEDIENT
Expedient:
Sol·licitant:
Objecte:
Data sol·licitud:

2022/1149
Ajuntament de Fonollosa
Valoració de memòria metodològica – Valoració sotmesa a judici de valor
05/04/2018

INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE:
Informe tècnic de valoració de la memòria metodològica (SOBRE 2) per la contractació de l’obra
detallada al projecte bàsic i executiu per el “Reforçament estructural, reparació constructiva i
restauració material del Campanar de l’Església de Sant Vicenç de Fals”.

ANTECEDENTS:
1. El 14 de febrer de 2022 es du a terme l’obertura del sobre 1. Les empreses que han presentat
oferta són:
-CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.
-FRANCISCO VALL VALL
-KOLLATEC, S.L
2. En la documentació presentada, s’observen deficiències a les proposicions presentades per
les empreses KOLLATEC, S.L i per FRANCISCO VALL VALL. Es fa el requeriment d’esmena
corresponent i es dona audiència a les empreses per tal que esmenin la documentació.
3. En data 17 de febrer de 2022, a les 14.33 h, es reuneixen els membres de la mesa de
contractació per a l’adjudicació del Contracte d’obra per a l’execució de les obres de
reforçament estructura, reparació constructiva i restauració material del Campanar de Sant
Vicenç de Fals, a Fonollosa, formada pel Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, Alcalde, que actuarà
com a President, M. Carme Rodríguez Sànchez, Secretària-interventora accidental i Jordi
Pont Canudas, Arquitecte Municipal, que actuaran com a vocals. Actuarà també com a
secretària de la mesa la Sra. M. Carme Rodríguez Sànchez.
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A continuació, la Secretària informa a la mesa, en relació amb els dos requeriments que la mesa va
acordar fer a les proposicions presentades per KOLLATEC, S.L. i per FRANCISCO VALL VALL en
l’acte d’obertura del sobre núm. 1, que una d’elles, FRANCISCO VALL VALL, ha donat resposta dins
el termini i en la forma escaient, i que l’altre, KOLLATEC, S.L., no ha donat resposta al requeriment.
Seguidament, es procedeix a examinar formalment la documentació corresponent a la resposta al
requeriment d’esmena presentat per FRANCISCO VALL VALL i el President declara resoltes les
deficiències esmenables detectades en l’acte d’obertura del sobre núm. 1.
D’aquesta revisió, es declaren admeses de forma definitiva les propostes presentades pels següents
licitadors:
-CONSTRUCCIONS VALL FONOLLOSA, S.L.
-FRANCISCO VALL VALL
I es declara exclosa, per no donar resposta al requeriment per corregir els defectes esmenables de
l’annex IV realitzat el 14 de febrer del 2022, la proposta presentada pel següent licitador:
-KOLLATEC, S.L.

Un cop estudiades a fons la memòria metodològica de les dues empreses admeses, l’arquitecte
municipal,

INFORMA:

Consideracions:
Es valorarà de forma separada i tenint en compte la clàusula 18.B del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, els dos documents que havia de contenir de forma específica el sobre C, i
que depenien d’un judici de valor:

VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA METODOLÒGICA (punt màx. 30 punts):

EMPRESA 1 (Construccions Vall Fonollosa S.L): 30 PUNTS
-

Apartat a: Els tipus i procedència dels materials: S’aporten els certificats dels materials que es
consideren més rellevants aportats a l’obra, especificant les qualitats i la seva procedència.
Concretament, s’aporta informació de 6 materials entre els quals hi destaca la tova, la pedra,
calç hidràulica i àrids. El tècnic considera molt ben justificat el primer apartat: (6 punts)

-

Apartat b: Mètodes a utilitzar en l’obra, d’acord amb les característiques específiques d’edifici i
treballs a fer: Es posa en valor l’experiència de l’empresa amb la realització de la fase 1 de
l’obra (la restauració del cor). Es valora molt positivament la proposta d’actuació per l’exterior,
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la zonificació, el tancament perimetral i els accessos proposats. Es valora positivament el
mètode de monitorització de les esquerdes existents així com el seguiment arqueològic. Es
considera que el punt està ben estudiat i les propostes són bones. (6 punts)
-

Apartat c: La forma de resoldre els imprevistos endògens, és a dir, derivats del curs mateix
dels treballs i circumstàncies de l’edifici i ús: Es fa una valoració positiva de la conducte
descrita en cas de resoldre imprevistos, sempre avisant i coordinant-se amb la direcció
facultativa. Es considera ben justificat. (6 punts)

-

Apartat d: Mesures preventives i/o de seguretat a prendre, tenint en compte el cas concret del
projecte. En funció de l’edifici i ús que se’n fa i la seva situació: Es valora molt positivament la
descripció del tipus de bastida a instal·lar, l’estudi de la zona, amb la zonificació de l’acopi de
material, la descripció dels elements a instal·lar, la delimitació, etc. Es valora positivament la
definició de la senyalització i delimitació dels riscos existents tenint en compte la situació del
projecte. Així mateix, es considera clau l’estudi dels usos existents com el cementiri,
l’habitatge annex de la rectoria i l’accés dels vehicles. Es considera molt ben justificat. (6
punts)

-

Apartat e: L’ordre dels treballs que inclourà un cronograma on s’especificaran les accions a
realitzar fins a l’acabament de l’obra. S’haurà d’incloure un calendari de desplegament dels
treballs a realitzar, la seva planificació temporitzada, gràfic de les diverses activitats de treball
i valoració mensual i acumulada de l’obra programada: Es valora molt positivament el
desglossat dels diferents capítols i subcapítols d’obra. S’ha de tenir en compte que de forma
comparativa, el cronograma és molt precís ja que també desglossa els treballs en mesos,
setmanes i dies. El cronograma demostra un molt bon nivell. (6 punts)

EMPRESA 2 (Francisco Vall Vall): 15 PUNTS
-

Apartat a: Els tipus i procedència dels materials que preveu el projecte: No s’aporta
especificacions i només es diu que els materials seran de proximitat i amb certificat i segell de
qualitat. No es considera acomplert el primer punt. (0 punts)

-

Apartat b: Mètodes a utilitzar en l’obra, d’acord amb les característiques específiques d’edifici i
treballs a fer: Es posa en valor l’experiència mostrada mitjançant l’Annex i es valora
positivament la millora de les prestacions estructurals. Com a nota negativa, i de forma
comparativa, es troba a faltar la proposta respecte les característiques específiques de l’edifici
i l’espai d’intervenció. La justificació de l’apartat b es considera amb un nivell de suficiència. (3
punts)

-

Apartat c: La forma de resoldre els imprevistos endògens, és a dir, derivats del curs mateix
dels treballs a fer: Es fa una valoració positiva de la conducte descrita en cas de resoldre
imprevistos, sempre avisant i coordinant-se amb la direcció facultativa. Es considera ben
justificat. (6 punts)

-

Apartat d: Mesures preventives i/o de seguretat a prendre, tenint en compte el cas concret del
projecte. En funció de l’edifici i ús que se’n fa i la seva situació: Es fa una bona valoració de
l’organització de l’obra així com els rol dels seus diferents agents. També es valora
positivament la descripció dels EPI’s i equips de seguretat. No obstant, es troba a faltar les
mesures de seguretat específiques tenint en compte el cas concret del projecte, els usos
preexistents i la seva zona d’intervenció. El nivell es considera suficient. (3 punts)
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Apartat e: L’ordre dels treballs que inclourà un cronograma on s’especificaran les accions a
realitzar fins a l’acabament de l’obra. S’haurà d’incloure un calendari de desplegament dels
treballs a realitzar, la seva planificació temporitzada, gràfic de les diverses activitats de treball
i valoració mensual i acumulada de l’obra programada: Es considera que el cronograma és
suficient, no obstant, manca detall en l’explicació de les tasques a realitzar dels diferents
capítols. En aquest sentit, es penalitza el nivell de detall així com el desglossat temporal, que
es considera poc precís doncs només detalla les actuacions en còmputs de mig mes. El
cronograma mostra un nivell òptim però no excel·lent. (3 punts)

Conclusions:
La ponderació de la qual depèn d’un Judici de Valor és la següent:

EMPRESA 1 (Construccions Vall Fonollosa S.L): 30 PUNTS
EMPRESA 2 (Francesc Xavier Vall): 15 PUNTS

El que comunico als efectes oportuns, per tal de què la mesa de contractació actuï en conseqüència,
Document signat i datat electrònicament al marge,
L’arquitecte municipal,

Jordi Pont Canudas
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