CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 6 d’agost de 2019, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : M. Dolors Carreras Casany, Jaume
Casañas Carballido, Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Càmara Casañas i David
Marquínez Juarez.
“ANTECEDENTS

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes a través de la
Plataforma del sobre digital es van presentar les següents:

Tercer.- En data 28 de juny de 2019 es va constituir la mesa de contractació per
contractació de les obres d’execució del projecte de construcció d’una coberta
autoportant a la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra, aixecant-se l’acta què,
a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA AUTOPORTANT AL CEIP POMPEU FABRA DE CUNIT–
SOBRE 1 i 2-

CERTIFICAT

Maria Dolors Carreras Casany (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 07/08/2019
HASH: 243f366253cccf42214bbbe5fa72e81b

1.- Constructora Coramar, SL
2.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU
3.- EULEN, SA

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

Primer.- Vista la provisió de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2019 que va iniciar
l’expedient de contractació de les obres d’execució del projecte de construcció d’una
coberta autoportant a la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra.

Cunit, 28 de juny de 2019
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte de les obres de construcció d’una
coberta autoportant al CEIP Pompeu Fabra, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 21 de maig de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació a les 12:30 hores, integrada
per l’Alcaldessa DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, CONCEPCIÓ CANAL
MARTÍ, vocal, JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ
SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que
dona fe de l’acte.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el termini de
presentació de propostes va finalitzar el dia 26 de juny de 2018, i han presentat sol·licitud, els
licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:
1.- Constructora Coramar, SL
2.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU
3.- EULEN, SA
Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
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Matilde García Gimenez (1 de 2)
Secretària acctal.,
Data Signatura: 07/08/2019
HASH: 974503b4fa532ad3a0fc89c15be818c3

MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, Secretària Accidental de la Corporació,

presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres que contenen la
documentació requerida de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres 1:
PROPOSTA NÚM. 1.- Constructora Coramar, SL aporta la següent documentació:
1.- DEUC................................................................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 2.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU aporta la següent
documentació:
1.- DEUC................................................................................................................................. SI
PROPOSTA NÚM. 3.- EULEN, SA aporta la següent documentació:

A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per l’empresa licitadora, certificant la
Secretaria la relació de documents que conté.

1.-Criticitat................................................................................................................................. SI
2.- Pla d’obres ...............................................................................................................SI
PROPOSTA NÚM. 2.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU aporta la següent
documentació:
1.-Criticitat................................................................................................................................. SI
2.- Pla d’obres ...............................................................................................................SI

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 1.- Constructora Coramar, SL aporta la següent documentació:

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

1.- DEUC................................................................................................................................. SI

PROPOSTA NÚM. 3.- EULEN, SA aporta la següent documentació:

2.- Pla d’obres ...............................................................................................................SI
A la vista de la documentació presentada per l’empresa licitadora, els membres de la mesa de
contractació acorden passar el contingut del sobre 2 presentat a l’Arquitecte municipal , per tal
que emeti informe al respecte dels criteris a judici de valor, de conformitat amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Seguidament i essent les 12:44 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a la
signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Quart.- La mesa de contractació es va reunir novament en data 2 de juliol de 2019 a
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres que contenen els criteris subjectes a un
judici de valor de manera automàtica, sobre C, aixecant-se l’acta què, a continuació es
transcriu i que incorpora la seva proposta de classificació:
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1.-Criticitat................................................................................................................................. SI

.../...
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’UNA COBERTA AUTOPORTANT AL CEIP POMPEU FABRA DE CUNIT (SOBRE 3)

.../...
D’acord amb l’acta d’obertura de sobres 1 i 2 que literalment diu: “A la vista de la documentació
presentada per l’empresa licitadora, els membres de la mesa de contractació acorden passar el
contingut del sobre 2 presentat a l’Arquitecte municipal , per tal que emeti informe al respecte
dels criteris a judici de valor, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.”
Assignada la tasca corresponent i revisada la documentació presentada per els tres licitadors
presentats efectuo el següent anàlisi d’acord amb els plecs aprovats:
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
1.- Criticitat (20p)
D’acord amb el Plec cada licitador podia identificar 2 punts crítics de l’obra en que es valorava
l’impacte, el detall, la rellevància i la congruència descriptiva per un costat i en les mesures de
mitigació en que es valorava la seva coherència, detall i correcta valoració. La presentació es
preveia en dos fulls A4 a una cara per cada un dels punts crítics.
Es desglossa l’apartat en 2 criteris amb una franja entre 0 i 5 punts per cadascun que
correspon a la identificació del punt crític i les accions per a la seva mitigació.
CORAMAR
Aporta 2 punts crítics sense separar segons els criteris del PCAP
El punt crític 1 fa referència a la caiguda d’objectes dins de l’obra i el punt crític 2 en
relació al risc a l’ús de maquinària a l’obra. Els punts crítics presentats son genèrics per a
obres que impliquin treball en alçada o l’ús de maquinària i tenen a veure amb criteris de
seguretat en obra i les mesures de protecció inherents al Pla de seguretat. S’emmarca per tant
en el quadre de criticitat poc rellevant i es valora cadascuna en 2,5 punts tant en la identificació
com en la mitigació.
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Assisteix l’Arquitecte municipal ISIDRE ROCA BURÉS que explica als membres de la mesa el
contingut del seu informe de valoració de la documentació presentada en el sobre B, relatiu als
criteris subjectes a un judici de valor, per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a
continuació:

CERTIFICAT

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 1.11 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte per a l’execució de les obres
contingudes en el projecte de construcció d’una coberta autoportant per a la pista poliesportiva
de l’Escola Pompeu Fabra de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 21
de maig de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació a les 10:10h, integrada per
ll’Alcaldessa DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, CONCEPCIÓ CANAL MARTÍ,
vocal, JORDI GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ
actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que
dona fe de l’acte.

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

Cunit, 02 de juliol de 2019

La documentació presentada excedeix els criteris del PCAP, amb una memòria de 42 planes
que per tant no es pot valorar.
Només es té en consideració el diagrama de Gantt que reuneix els requisits del PCAP, amb
una planificació correcta adequada a l’obra.
ESGUIN
Aporta pla d’obres en 4 fulls A4 i el diagrama de Gantt d’acord amb els criteris del PCAP
La EDT queda incorporada al diagrama de Gantt, però no es descriu ni s’especifica en un
apartat propi per la qual cosa es considera amb falta de detall (2,5 p)
El Gantt té una planificació molt detallada, rellevant i comprensible, amb definició dels lligams i
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Aporta 2 punts crítics sense separar segons els criteris del PCAP
El punt crític 1 fa referència al conjunt de riscos que pot comportar la compatibilitat d’ús
entre els usuaris del centre i l’obra amb descripció de les possibles situacions.Com a
mesures de mitigació es proposa efectuar un accés independent en el punt sud-est i un
tancament total de l’àmbit de treball amb material opac per evitar l’atenció dels infants.
El punt crític 2 fa referència a la solució constructiva de lligam entre la coberta i l’edifici
existent, que troba inadequada, però remet a un anàlisi posterior en obra per a la seva
resolució.
El punt crític 1 es valora igual que el licitador anterior, al tractar-se del mateix plantejament,
però es valora en 5 punts la mitigació ja que independitza totalment l’obra dels usuaris, essent
una solució millor i molt detallada. En quant al punt crític 2 s’emmarca en el quadre de criticitat
poc rellevant i es valora en 2,5 punts per la descripció i 0 punts en la mitigació ja que el remet a
un estudi posterior.
2.- Pla d’obres (20p)
D’acord amb el Plec cada licitador a d’identificar adequadament el Pla de treball amb la
descripció de tasques, el diagrama de Gantt, l’assignació de recursos i la memòria del procés
constructiu. La presentació es preveia en 4 fulls A4 a una cara.
Es desglossa l’apartat en 4 criteris amb una franja entre 0 i 5 punts per cadascun que
correspon a l’EDT, el Gantt, la taula d’assignació i la memòria.
CORAMAR

CERTIFICAT

Aporta 2 punts crítics d’acord amb els criteris del PCAP
El punt crític 1 fa referència al conjunt de riscos que pot comportar la compatibilitat d’ús
entre els usuaris del centre i l’obra amb descripció de les possibles situacions.Com a
mesures de mitigació es proposa un tancament total de l’àmbit de treball i l’acompanyament
vigilat de la maquinària fins la zona delimitada. Preveu també la reglamentació i regulació de
les regles de treball conciliades amb els usuaris del centre i reconeixement d’activitats. Es
proposen tancaments amb ocultació per evitar l’atenció dels infants.
El punt crític 2 fa referència al compliment del termini de subministrament del material de
coberta autoportant previst en projecte. Analitza les alternatives de subministrament que
concreta en dues segons el material especificat. Acredita un alt coneixement de les
característiques de les alternatives. En la mitigació planteja el llançament de la comanda amb
la fonamentació i efectuar el muntatge amb cargols, de forma que no es requereix un tall
exacte de la coberta. Indica que disposa d’un acord de subministrament amb l’empresa
proposada, però no aporta el citat document.
Els punts crítics presentats son específics de l’obra objecte d’estudi. Cal preveure que si
s’executen els treballs al llarg de l’estiu no hi haurà incidència en relació als usuaris, com si pot
haver-hi un cop arribats al setembre i amb un alt impacte de risc. En relació al subministrament
s’acredita un alt coneixement de les dificultats d’obtenció dels recursos especificats en projecte.
L’impacte és elevat i les mesures de mitigació congruents.
S’emmarquen per tant en el quadre de criticitat detallada d’impacte amb mesures detallades i
correcta resolució i es valora cadascuna en 4 punts tant en la identificació com en la mitigació.
EULEN

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

ESGUIN

el camí crític (5p)
L’assignació de recursos és molt detallada tant en la descripció del personal que es vincularà a
l’obra com en els rendiments de cada un dels capítols d’obra amb proposta de reducció de dies
de treballs, generant buffers d’obra. (5p)
La memòria del procés constructiu és detallada, correcte i coherent (4p)
EULEN
Aporta pla d’obres en 4 fulls A4 i el diagrama de Gantt d’acord amb els criteris del PCAP
La EDT és molt detallada, es relaciona amb les activitats precedents i la relació amb el perfil
del personal adscrit i la relació amb al diagrama de Gantt. (5p)
El Gantt té una planificació molt detallada, rellevant i comprensible, amb definició dels lligams i
el camí crític (5p)
L’assignació de recursos fa una relació horària, però no justifica els rendiments ni el sistema
organitzatiu. (4p)
La memòria del procés constructiu és detallada, correcte i coherent (4p)

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

CERTIFICAT

Del que resulta:

Seguidament, la Presidenta ordena l’obertura del sobre 3 relatiu a la proposta econòmica i
documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica presentada per les empreses
licitadores, certificant la secretària la relació de documents següents:
PROPOSTA NÚM. 1.- Constructora Coramar, SL aporta la següent documentació:
1.- Proposta econòmica.........................................................................366.591,17€
2.- Proposta de Modelatge BIM a l’inici..................................................No marca cap opció
3.- Proposta de Modelatge BIM al final..................................................No marca cap opció
4.- Ampliació de període de garantia.....................................................24 mesos
PROPOSTA NÚM. 2.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU aporta la següent
documentació:
1.- Proposta econòmica.........................................................................361.188,77€
2.- Proposta de Modelatge BIM a l’inici..................................................complert

Codi Validació: 3RAE5FSPHJEM9QGXH2XS3K42F | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 8

.../...

3.- Proposta de Modelatge BIM al final..................................................complert
4.- Ampliació de període de garantia.....................................................48 mesos
PROPOSTA NÚM. 3.- EULEN, SA aporta la següent documentació:
1.- Proposta econòmica.........................................................................347.440,40€
2.- Proposta de Modelatge BIM a l’inici..................................................complert
3.- Proposta de Modelatge BIM al final..................................................complert
4.- Ampliació de període de garantia.....................................................48 mesos
La Mesa acorda atorgar la següent puntuació per cadascun dels criteris establerts als plecs:

ESGUIN. Ingeniería y
Construcción, SLU
43,29

EULEN, SA

0
5

5
10

5
10

9
56,65

32,5
90,79

29,5
89,5

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació acorden
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’execució de les obres
contingudes en el projecte de construcció d’una coberta autoportant per a la pista poliesportiva
de l’Escola Pompeu Fabra d’acord amb el següent ordre:

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

45

CERTIFICAT

OFERTA
ECONÒMICA
MODELATGE BIM
AMPLIACIÓ
DE
GARANTIA
Criteris judici de valor
Puntuació TOTAL

Constructora
Coramar, SL
42,65

2.- EULEN, SA
3.- Constructora Coramar, SL
Seguidament i essent les 10 hores 25 minuts, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto aquesta acta que Jo, la Secretària sotmeto a la
signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Sisè.- El decret 2019-2767 de 3 de juliol de 2019 classifica les propostes presentades
pels licitadors, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de
conformitat amb el següent ordre decreixent:
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1.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU

1.- ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU
2.- EULEN, SA
3.- Constructora Coramar, SL
I va acordar requerir a l’empresa ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU per a que
presentés en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment la documentació establerta en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació en matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

RESOLC

Primer.- ADJUDICAR el contracte de les obres d’execució del projecte de construcció
d’una coberta autoportant a la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu Fabra a
l’empresa, ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU. amb CIF B24569964.
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Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització núm 284/2019 i document comptable
núm. 2019.2.0007517.000 de disposició de la despesa.

CERTIFICAT

Setè.- La Secretària acctal ha emès informe en data 31 de juliol de 2019 en relació a
la documentació presentada per l’empresa ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU.

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

Sisè.- En data 29 de juliol de 2019, l’empresa ESGUIN. Ingeniería y Construcción,
SLU ha presentat la documentació requerida pel decret de 3 de juliol de 2019.

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 437.038,41 € IVA inclòs (361.188,77 €
més 75.849,64 € corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària / 3420
6220100 del pressupost corresponent a l’exercici 2019 i centre de cost 16007.

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa ESGUIN. Ingeniería y Construcción, SLU que, en el
termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.”....................................................................

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
Cunit, data de signatura electrònica
La Secretària Accidental

Vist i plau
L'alcaldessa

Matilde García Giménez
M.Dolors Carreras Casany
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Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

CERTIFICAT

Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant (dins els 15
dies naturals següents al present acord, art. 154).

Número: 2019-0391 Data: 07/08/2019

Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte per obres d’execució del projecte
de construcció d’una coberta autoportant a la pista poliesportiva de l’Escola Pompeu
Fabra, Sr/a. Isidre Roca i Burès, Arquitecte municipal.

