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SECRETARIA
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Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adoptat, en sessió de data
26/07/2022, l’acord següent:
Mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 22 de
març de 2022 s’aprova l’expedient per procedir a la contractació de les obres del projecte
d'execució per a la remodelació de l'eix d'avinguda dels Alps i carretera de l'Hospitalet a
Cornellà de Llobregat.

·

Coneixement de l’estat actual de l’indret
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o

o

Es fa un estudi coherent de la mobilitat actual. Faltaria un nivell de detall mes
exhaustiu de l’estudi de mobilitat de vianants. L’anàlisi de la mobilitat de
vehicles denota un coneixement genèric.
Pel que respecta als usos preexistents, donen una visió completa des d’un
punt de vista global, referent als equipaments, aparcaments, guals, transport
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 15 de juny de 2022 i
en compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
mitjançant acord de la Junta de Govern de sessió de data 28 de juny de 2022, es van
classificar les proposicions de les empreses establint com a millor classificada l’oferta
presentada per la empresa EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA SA, i se li
va requerir l’acreditació dels requisits de capacitat i solvència i el dipòsit de la garantia
definitiva. Les característiques principals de la seva oferta es poden resumir en els següents
punts:
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Durant el termini de presentació d’ofertes es reben proposicions de 10 empreses:
CONTRATAS VILOR SL, ISIDRE ARCHS SL OBRES I PROJECTES CATALUNYA SL, TEC
RAUL SL, EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA, SERVEIS
INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA, ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU, GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA
SA, EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL i ASFALTOS BARCINO SL. Posteriorment
van ser excloses les ofertes presentades per GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA DORADA SA i SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA,
per no haver justificat suficientment el preu ofertat a les seves ofertes, tal i com se’ls va
requerir un cop considerades aquestes anormalment baixes.
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públic i altes equipaments de la zona. Mancaria afegir fluxos i horaris d’accés
a equipaments públics i privats.
Descripció del procés d’execució de l’obra
o

o

o

Pla d’obra i termini ofertat
o
o

o
o
o
o

Presenten un Pert i un Gantt.
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases
que es vol executar, amb desglossament detallat d'activitats i la seva
vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions principals.
S'analitza detalladament el camí crític en la seva totalitat, totes les
restriccions, la seva repercussió i possibles solucions
El pla d’obres les durades parcials de manera exhaustiva i completa, per
activitats, tenint en compte múltiples criteris
L'assignació de pressupost és molt detallada, justificada i coherent amb el
pla de treballs, amb presentació des de diversos punts de vista
Fan una proposta de termini d’obra de 7 mesos.
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Complerts pel primer classificat els requeriments de conformitat amb el que estableix l’article
150 de la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb les competències delegades a
aquesta Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost del 2019, es
proposa l’adopció dels següents acords:
APROVAR l'adjudicació de les obres del projecte d'execució per a la remodelació de l'eix
d'avinguda dels Alps i carretera de l'Hospitalet a Cornellà de Llobregat, a favor de la empresa
EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA, SA, en base als motius exposats a la
part expositiva d’aquest acord, per un import de 2.095.235,07 euros (Base: 1.731.599,23
euros, més l’IVA de: 363.635,84 euros), que representa una baixa del 8,91% i un termini
d’execució total de 7 mesos.
DISPOSAR la despesa de 2.095.235,07 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
M7010 17299 65000 del Pressupost de l’ÀMB, amb el següent desglossament:
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·

Fan una proposta d’implantació completa, pensant en accessos, necessitats,
itineraris en funció de lloc d’origen i destí en fase d’obra. L’anàlisi presenta
algun punt que necessita d’un aprofundiment més exhaustiu.
Fan una detallada explicació del procés constructiu: Organització de l’obra
per fases, descripció de les gestions prèvies, permisos necessaris i
preparació de l’obra, descripció detallada dels procediments constructius
(desmuntatges, enderrocs, xarxes de serveis, ferms i paviments,
urbanització i equipaments, jardineria i reg, acabats i final d’obra). Es
considera molt idoni.
L’execució és curosa amb totes les afectacions a tercers detectades al punt
anterior. Manca algun detall en la resolució d’alguns itineraris de vianants i
vehicles.
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-

2022:
2023:

1.309.521,92 euros
785.713,15 euros

Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 del
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni al corresponent pressupost.
NOMENAR el senyor Claudi Aguiló Aran, Arquitecte, en el marc del contracte amb la
empresa DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP, com a Director de les obres.
DESIGNAR a l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, senyor Óscar Dopozo Limia, en el marc
del contracte amb l’empresa UTE CSS ESPAI PÚBLIC, com a coordinador en matèria de
seguretat i salut en el treball de les obres abans esmentades.
REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils següents a la
recepció de la notificació d’aquest acord. Prèviament l’adjudicatari haurà d’aportar la
documentació exigida a la clàusula 19.2 (annexos 1, 2 i 3) del plec de clàusules
administratives particulars.
NOTIFICAR aquest acord a totes les persones interessades, a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses licitadores.
PUBLICAR l’adjudicació i la formalització al Perfil de Contractant, en compliment del que
disposa l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Aquesta transcripció es recull de l’esborrany de l’acta de la sessió i a reserva dels termes
que resultin de la seva aprovació a la següent sessió, de conformitat amb allò establert a
l’article 206 del Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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DONAR TRASLLAT a Intervenció.

