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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)
Cunit, 02 de juliol de 2019
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.

.../...
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.
ESGUIN
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
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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:

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
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
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)
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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

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)
Del que resulta:

.../...

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
3.- Proposta de Modelatge BIM al final.........................................complert
4.- Ampliació de període de garantia.............................................48 mesos
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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. 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:

Constructora
Coramar, SL
OFERTA ECONÒMICA
MODELATGE BIM
AMPLIACIÓ DE GARANTIA
Criteris judici de valor
Puntuació TOTAL

ESGUIN. Ingeniería y
Construcción, SLU

42,65
0
5
9
56,65

43,29
5
10
32,5
90,79

EULEN, SA

45
5
10
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:

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.
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