L’Ajuntament de Torrent d’Empordà ha sol·licitat a en Xavier Frigola Mercader, Enginyer de Camins,
Canals i Ports. Col·legiat 19014, de l’empresa TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L., l’informe de
puntuació del SOBRE A – Criteris d’adjudicació subjectius subjectes a avaluació prèvia, corresponent
a la CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA “MILLORA DEL DRENATGE DEL CAMÍ
DEL PLA DEL T.M. DE TORRENT”.

SOBRE A
Per a la puntuació de les diferents empreses, s’han definit una sèrie d’indicadors. Els diferents criteris
establerts per a la valoració dels criteris d’adjudicació subjectius subjectes a avaluació prèvia, s’han
puntuat segons el següent escalat:
Puntuació màxima
Descripció detallada i complerta
Descripció complerta però manca algun aspecte
Descripció bàsica
Sense descripció

1
1
0,65
0,35
0

1,5
1,5
1
0,5
0

2
2
1,35
0,65
0

3
3
2
1
0

4
4
2,65
1,35
0

1. MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA IMPLANTACIÓ D’OBRA, ACOPI DE MATERIALS I FASES
D’EXECUCIÓ
ESTUDI DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (1,5 PUNTS)
Es valora l’estudi del procés constructiu i el coneixement de l’obra i el detall amb que s’ha exposat la
realització de les diferents activitats, així com la metodologia a seguir.
SALVADOR SERRA, S.A.: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra, però aquesta no
és gaire exhaustiva. No es defineixen els recursos, maquinària ni equips. La descripció és complerta
però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
AGLOMERATS GIRONA: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra amb la
metodologia a executar en cadascuna d’elles i els recursos, maquinària i equips utilitzats. La descripció
és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra amb la
metodologia a executar en cadascuna d’elles, però no defineix els recursos, maquinària i equips a
utilitzar. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
PERE GIRALT SAGRERA: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra amb la
metodologia a executar en cadascuna d’elles i els recursos, maquinària i equips utilitzats. La descripció
és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
J.PERAFERRER: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra amb la metodologia a
executar en cadascuna d’elles i els recursos, maquinària i equips utilitzats. La descripció és detallada i
complerta. Puntuació: 1,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Aporta una relació detallada de totes les activitats de l’obra amb la
metodologia a executar en cadascuna d’elles i els recursos, maquinària i equips utilitzats. La descripció
és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.

MINIMITZACIÓ D’AFECTACIONS AL TRÀNSIT, VIANANTS I VEÏNS (1,5 PUNTS)
S’ha considerat que les mesures de minimització s’adaptin a la realitat del lloc on s’han d’executar les
obres i l’entorn, que siguin específiques d’aquests i coherents amb el termini proposat. També es tenen
en compte aquelles mesures generals que es considera que s’han de complir en qualsevol obra que
s’executi, la descripció que es fa a la memòria i d’altres mesures que s’hagin pogut plantejar.
SALVADOR SERRA, S.A.: Fa un anàlisi molt general de les afectacions als veïns en la descripció de
l’execució de les obres, sense concreció de mesures concretes per a les obres projectades. La
descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA: Fa un anàlisi general de les afectacions als veïns en la descripció de l’execució
de les obres. Planteja una zona d’acopis fora de la zona de pas. Però no planteja mesures concretes
per a les obres projectades. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: Analitza les afectacions concretes de l’obra, però no preveu mesures per tal de
minimitzar les afectacions. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
PERE GIRALT SAGRERA: Analitza les afectacions concretes de l’obra i preveu les afectacions durant el
procés constructiu, però no realitza un anàlisi tan exhaustiu com altres propostes. La descripció és
complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
J.PERAFERRER: Analitza les afectacions concretes de l’obra, així com, preveu mesures durant el procés
constructiu per tal de minimitzar les afectacions. Proposa un acopi mínim dels materials i una retirada
diària dels residus. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Analitza les afectacions concretes de l’obra, així com, preveu mesures durant
el procés constructiu per tal de minimitzar les afectacions. Proposa l’execució de l’obra en dues fases
diferenciades i un acopi mínim de material. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EQUIP DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L’OBRA (1,5 PUNTS)
Es valora la definició dels equips de treball previstos i la dedicació prevista per a cadascun d’ells, així
com l’aportació del currículum dels diferents integrants.
SALVADOR SERRA, S.A.: No especifica una proposta d’equip de direcció i gestió de l’obra ni aporta
currículums. Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
AGLOMERATS GIRONA: Especifica els equips per a l’execució de cadascuna de les tasques d’obra, però
no especifica les dedicacions previstes per a cadascun d’ells, no en detalla la seva composició i no
aporta els currículums. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: No especifica una proposta d’equip de direcció i gestió de l’obra ni aporta
currículums. Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
PERE GIRALT SAGRERA: Especifica els equips i els recursos a destinar a cadascuna de les fases d'obra,
tots recursos propis excepte els de senyalització, però no especifica les dedicacions previstes per a
cadascun d’ells, no en detalla la seva composició i no aporta els currículums. La descripció és bàsica.
Puntuació: 0,5 punts.

J.PERAFERRER: Especifica un equip per a l’execució de l’obra, especificant la seva dedicació, les tasques
a desenvolupar i les seves responsabilitats. No aporta currículum dels seus integrants. La descripció és
complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Especifica un equip per a l’execució de l’obra, especificant la seva dedicació,
les tasques a desenvolupar i les seves responsabilitats. No aporta currículum dels seus integrants. La
descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punts.

DISPONIBILITAT EN PROXIMITATS DE L’OBRA DE RECURSOS PROPIS (1 PUNT)
S’ha valorat la disposició de recursos propis i la seva proximitat a les obres.
SALVADOR SERRA, S.A.: Disposa de planta de reciclatge autoritzada per l’Agència de Residus de
Catalunya, a més de planta pròpia d’elaboració de formigó i planta d’extracció i tractament d’àrids,
però tant la seu com l’aparcament de maquinària es troben situats a 45 minuts de la ubicació de les
obres. Puntuació: 0,65 punts.
AGLOMERATS GIRONA: Les seves oficines centrals, taller i zona d’emmagatzematge de materials es
troben ubicats a Sta. Cristina d’Aro, a 25 minuts de l’obra. Disposa d’oficina d’obres i magatzem a Lloret
de Mar, a 45 minuts de l’obra. Té una planta pròpia d’aglomerat asfàltic a Riudarenes, a 40 minuts de
l’obra, i disposa de planta de tractament d’àrids a Maçanet de La selva, a 40 minuts de l’obra.
Puntuació: 0,65 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: La seva seu central es troba al terme municipal de Begur, a 10 minuts de l’obra,
però no especifica la disposició de recursos propis. Puntuació: 0,65 punts.
PERE GIRALT SAGRERA: Té la seva seu amb acopi propi de material i aparcament de maquinària a 5km
de l’obra. També disposa d’una planta de reciclatge i valorització de runes a 10km de l’obra. Puntuació:
1 punt.
J.PERAFERRER: Té la seva seu amb planta pròpia d’àrids a Verges, a 20 minuts de l’obra, un dels
treballadors de l’obra és de Palau-Sator, a 10 minuts de l’obra, i disposa de planta pròpia de tractament
de residus autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya a Canet de la Tallada, a 20 minuts de
l’obra. Puntuació: 1 punt.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Disposa de planta de formigó a Cassà de la Selva i a Riudellots de la Selva i
d’oficines centrals i taller mecànic a Cassà de la Selva. Aproximadament a 35 minuts de l’obra.
Puntuació: 0,65 punts.

IMPLANTACIÓ DE L’OBRA (1,5 PUNTS)
Es valora l’anàlisi d’una proposta específica d’implantació dels diferents elements d’obres.
SALVADOR SERRA, S.A.: No estableix una proposta dels diferents elements d’implantació d’obra.
Sense Descripció. Puntuació: 0 punts.

AGLOMERATS GIRONA: Aporta un plànol especificant les zones per als acopis i punts nets de l’obra,
així com especifica els elements a instal·lar, però no menciona les característiques de l’equipament
previst. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
GEOCONSTRUCCIONS: Defineix l’àmbit d’acopis i els elements d’implantació però no especifica les
característiques dels equipaments. Tampoc aporta plànol. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5
punts.
PERE GIRALT SAGRERA: Especifica dos àmbits diferenciats d’implantació, un per a l’oficina i WC i un
altre per als acopis i punt net, aportant un plànol on s’especifiquen dites zones. Aquests àmbits es
troben ubicats fora de l’àmbit de les obres. Aporta plànols detallant la senyalització provisional per a
cadascuna de les fases. Però no menciona les característiques de l’equipament a instal·lar. La
descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
J.PERAFERRER: Realitza un anàlisi detallat de la implantació prevista de l’obra, aportant un plànol on
s’especifiquen les zones d’implantació dels equips i menciona les característiques de l’equipament a
instal·lar. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Realitza un anàlisi detallat de la implantació prevista de l’obra, aportant un
plànol on s’especifiquen les zones d’implantació dels equips i menciona les característiques de
l’equipament a instal·lar. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.

PROGRAMA DE TREBALLS (1,5 PUNTS)
S’ha tingut en compte la planificació de les obres i la seva relació directa amb les certificacions, i en
quant a la justificació i descripció del treball, el fet que s’hagin justificat els recursos assignats per a
l’execució i planificació de les obres i els rendiments dels equips de treball.
SALVADOR SERRA, S.A.: Planteja l’execució dels diferents treballs un després de l’altra, aporta un
planigrama general, no aporta detall de l’equip tècnic titulat previst per a l’execució dels treballs ni
amb la dedicació prevista per a cadascun dels integrants. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.
AGLOMERATS GIRONA: Planteja l’execució dels diferents treballs en una sola fase d’obra. Aporta un
planigrama. La proposta incorpora el detall de l’equip tècnic titulat i maquinària previst per a l’execució
de cadascuna de les feines. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: Planteja l’execució de les obres en quatre fases de treball i estableix la durada
de cadascuna d’elles, però no aporta planigrama ni detall de l’equip tècnic titulat ni maquinària previst
per a l’execució de cadascun dels treballs. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.
PERE GIRALT SAGRERA: Planteja l’execució de les obres en dues fases de treball, en funció de les
tasques a desenvolupar, i en sentit oposat a l’evacuació de les aigües. Realitza una previsió de
treballadors i maquinària per a cadascuna de les tasques, però no aporta detall de l’equip tècnic previst
per a l’execució dels treballs ni la dedicació prevista per a cadascun dels integrants. Tampoc aporta
planigrama. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 punts.

J.PERAFERRER: Planteja l’execució dels diferents treballs en dues fases d’obra. Aporta un planigrama.
La proposta incorpora el detall de l’equip tècnic titulat i maquinària previst per a l’execució de
cadascuna de les feines. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Planteja l’execució dels diferents treballs en diverses fases d’obra. Aporta un
planigrama. La proposta incorpora el detall de l’equip tècnic titulat i maquinària previst per a l’execució
de cadascuna de les feines. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.

GESTIÓ DE LA QUALITAT (1,5 PUNTS)
Es valora el detall amb que es descriuen les mesures de qualitat de l’obra, així com la disposició de
certificats de qualitat de cadascun dels licitadors.
SALVADOR SERRA, S.A.: No fan referència a cap mesura de gestió de qualitat concreta, ni aporta cap
certificat de qualitat de l’empresa. Sense descripció. Puntuació: 0 Punts.
AGLOMERATS GIRONA: Proposa la utilització de diversos equips propis que milloren la qualitat del
producte acabat i els rendiments, però la descripció és general i no aporta cap certificat de qualitat de
l’empresa. La descripció és bàsica. Puntuació: 0,5 Punts.
GEOCONSTRUCCIONS: No fan referència a cap mesura de gestió de qualitat. Sense descripció.
Puntuació: 0 Punts.
PERE GIRALT SAGRERA I TARRÉS: No fan referència a cap mesura de gestió de qualitat. Sense
descripció. Puntuació: 0 Punts.
J.PERAFERRER: Detalla cadascuna de les mesures de qualitat a realitzar per l’empresa per a cadascuna
de les tasques, però no aporta cap tipus de certificat de qualitat de l’empresa. La descripció és
complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 1 punt.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Detalla cadascuna de les mesures de qualitat i assajos a realitzar per a
cadascuna de les activitats, a més, aporta certificats acreditatius de bona execució d’altres obres
similars realitzades per l’empresa. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 1,5 punts.

2. MESURES DE SEGURETAT I SALUT A IMPLEMENTAR EN L’OBRA
DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT (3 PUNTS)
Es valora la descripció de les mesures de seguretat generals adoptades.
SALVADOR SERRA, S.A.: Aporta una memòria de seguretat on realitza un anàlisi genèric de les mesures
preventives de seguretat i salut a considerar durant l’execució de les obres, però no és tan complerta
com la de les altres empreses. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 2
punts.
AGLOMERATS GIRONA: Aporta una memòria de seguretat on realitza un anàlisi genèric de les mesures
preventives de seguretat i salut a considerar durant l’execució de les obres, però no és tan complerta

com la de les altres empreses. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 2
punts.
GEOCONSTRUCCIONS: Aporta una petita memòria de seguretat on realitza un anàlisi genèric de les
mesures preventives de seguretat i salut a considerar durant l’execució de les obres, però aquest és
molt poc detallat. La descripció és bàsica. Puntuació: 1 punt.
PERE GIRALT SAGRERA: Aporta una memòria de seguretat on realitza un anàlisi general dels aspectes
de seguretat i salut a considerar durant l’execució de les obres, però no és tan extensa ni detallada
com les de les altres empreses. La descripció és bàsica. Puntuació: 1 punt.
J.PERAFERRER: Al llarg de la documentació aportada enumera diferents mesures generals de seguretat
referent a les obres. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 2 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Aporta una memòria de seguretat on realitza un anàlisi de tots els aspectes
de seguretat i salut a considerar durant l’execució de les obres. La descripció és detallada i complerta.
Puntuació: 3 punts.

INTEGRACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT A L’OBRA (4 PUNTS)
Es valora l’adequació de les mesures de seguretat a l’obra en concret.
SALVADOR SERRA, S.A.: Només aporta una relació dels principals riscos presents en les obres i de les
seves mesures preventives. La descripció és bàsica. Puntuació: 1,35 punts.
AGLOMERATS GIRONA: Només aporta una implantació de la senyalització, cartells i tanques d’obra.
La descripció és bàsica. Puntuació: 1,35 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: Només aporta una descripció general de les mesures a implantar a l’obra. La
descripció és bàsica. Puntuació: 1,35 punts.
PERE GIRALT SAGRERA: Realitza una relació dels principals riscos presents en les obres i de les seves
mesures preventives, així com estableix mesures de seguretat a implementar durant l’execució de les
obres. La descripció és complerta però manca algun aspecte. Puntuació: 2,65 punts.
J.PERAFERRER: Estableix un anàlisi de les diferents mesures de seguretat a considerar en cadascun
dels treballs i de les mesures preventives a adoptar. Defineix molt bé les delimitacions, àmbits i
afectacions a tercers. Estableix un seguit de millores a implementar respecte al previst en l’Estudi de
seguretat del projecte. La descripció és detallada i complerta. Puntuació: 4 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: Aporta una relació de tots els elements de seguretat a implementar en l’obra,
amb la seva descripció i amb fotografies. Realitza un anàlisi dels riscos per a cadascuna de les tasques
a efectuar i especifica els equips de protecció a utilitzar. La descripció és detallada i complerta.
Puntuació: 4 punts.

GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT (1 PUNT)
Es valora el detall amb que es descriuen les mesures previstes a l’obra per a la preservació del medi
ambient, així com la disposició de certificats que acreditin del compliment de mesures de gestió
mediambiental de cadascuna de les empreses.
SALVADOR SERRA, S.A.: Disposa de planta de reciclatge autoritzada per l’Agència de Residus de
Catalunya. Puntuació: 0,35 punts.
AGLOMERATS GIRONA: No fa referència a cap mesura de gestió mediambiental. Sense descripció.
Puntuació: 0 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: No fa referència a cap mesura de gestió mediambiental. Sense descripció.
Puntuació: 0 punts.
PERE GIRALT SAGRERA i TARRÉS: Disposa de planta de reciclatge autoritzada per l’Agència de Residus
de Catalunya. Puntuació: 0,35 punts.
J.PERAFERRER: Fa un anàlisi de les mesures mediambientals preventives generals. Disposa de planta
de reciclatge autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. No aporta cap certificat acreditatiu
del sistema de gestió mediambiental de l’empresa. La descripció és complerta però manca algun
aspecte. Puntuació: 0,65 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: No fa referència a cap mesura de gestió mediambiental. Sense descripció.
Puntuació: 0 punts.

DISPOSICIÓ DE CERTIFICATS DE SEGURETAT (2 PUNTS)
Es valora la disposició de certificats que certifiquin el sistema de seguretat i salut al treball de
l’organització.
SALVADOR SERRA, S.A.: No aporta cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de l’organització.
Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
AGLOMERATS GIRONA: No aporta cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de l’organització.
Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
GEOCONSTRUCCIONS: No aporta cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de l’organització.
Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
PERE GIRALT SAGRERA i TARRÉS: No aporten cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de
l’organització. Sense descripció. Puntuació: 0 punts.
J.PERAFERRER: No aporta cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de l’organització. Sense
descripció. Puntuació: 0 punts.
CONSTRUCCIONS FUSTÉ: No aporta cap certificat sobre el sistema de seguretat i salut de
l’organització. Sense descripció. Puntuació: 0 punts.

RESUM PUNTUACIONS
La puntuació obtinguda per les empreses ha estat la següent:

Mesures de
seguretat i salut

Memòria explicativa de la
implantació d'obra, acopi
de materials i fases
d'execució

Criteris d'adjudicació subjectius subjectes a avluació prèvia (20 punts)

Estudi del procés constructiu
Minimització d'afectacions al trànsit, vianants i veïns
Estructura organitzativa equip de direcció i gestió de l'obra
Disponibilitat en proximitats de l'obra de recursos propis
Implantació de l'obra
Programa de treballs
Gestió de la qualitat
TOTAL (MÀX. 10 PUNTS)
Descripció de les mesures de seguretat
Integració de les mesures de seguretat a l'obra
Gestió del medi ambient
Disposició de certificats de seguretat
TOTAL (MÀX. 10 PUNTS)
TOTAL (MÀX. 20 PUNTS)

SALVADOR
Puntuació màx.
SERRA
1,5
1
1,5
0,5
1,5
0
1
0,65
1,5
0
1,5
0,5
1,5
0
10
2,65
3
2
4
1,35
1
0,35
2
0
10
3,70
20
6,35

AGLOMER
PERE
ATS
GEOCONST GIRALT
J.PERAFE
GIRONA
RUCCIONS SAGRERA
RRER
1,5
1
1,5
1,5
0,5
1
1
1,5
0,5
0
0,5
1
0,65
0,65
1
1
1
0,5
1
1,5
1,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0
0
1
6,15
3,65
5,50
9,00
2
1
1
2
1,35
1,35
2,65
4
0
0
0,35
0,65
0
0
0
0
3,35
2,35
4,00
6,65
9,50
6,00
9,50
15,65

I perquè així consti, es signa el present informe a 08 de febrer de 2021.

Xavier Frigola Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Col·legiat 19.014.

CONST.
FUSTÉ
1,5
1,5
1
0,65
1,5
1,5
1,5
9,15
3
4
0
0
7,00
16,15

