Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Harmonitzat. Procediment obert amb varis criteris de valoració. Adjudicació del
servei per a la Redacció del projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava
del Llobregat. (Exp. 2020/4978)

FETS
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té programat el servei per a la
Redacció del projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava del Llobregat,
amb un pressupost de sis-cents cinquanta mil euros (650.000,00 €), IVA exclòs, que
aplicant el 21% d’IVA de cent trenta-sis mil cinc-cents euros (136.500,00 €), resulta
un import total de set-cents vuitanta-sis mil cinc-cents euros (786.500,00 €).
2. La finalitat de l’esmentada contractació és la redacció del projecte constructiu i
d’urbanització de la Via Blava del Llobregat, per potenciar les possibilitats del Riu
Llobregat i els seus afluents, com a nou producte turístic, integrat per un gran nombre
de recursos complementaris, com l’allotjament, la restauració, el comerç, el transport,
etc. com d’altres recursos que són centrals, com els de caràcter natural, cultural i
patrimonial, industrial, paleontològic, gastronòmics, enoturístics, etc, que podien
atraure una gran diversitat de visitants o viatgers.
3. Per decret núm. 11153, de 14 de novembre de 2020, del president delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals s’aprovà l’expedient de contractació, així
com el plec de clàusules administratives (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques
(PPT). Aquest expedient es tramita de forma ordinària, està subjecte a regulació
harmonitzada, i es porta a terme per procediment obert i l’adjudicació mitjançant
l’aplicació de varis criteris de valoració.
4. El 30 de novembre de 2020 es publicà la convocatòria de licitació al DOUE i 27 de
novembre de 2020 al Perfil de Contractant.
5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les
empreses següents:
1.
2.
3.
4.

DOPEC, SL
ENGINYERIA REVENTÓS, SL
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE: SBS SIMON I BLANCO, SL – BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP
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6. El 12 de gener de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura del sobre
A, que conté la documentació administrativa i s’acordà admetre totes les proposicions
presentades.
7. D’acord amb el que disposa la clàusula 1.11) del PCAP, els criteris d’adjudicació
són els següents:
(...) “1.11) Criteris d’adjudicació
D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP, els criteris a tenir en compte a
l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran els que tot
seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests,
i el procediment d’adjudicació es realitzarà en les fases següents:


Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor (criteri 1) amb una
ponderació màxima de 45 punts.

Atès el caràcter intel·lectual de la prestació i l’especificitat del tema a tractar, per tal de
garantir un mínim de qualitat i coneixements, es considera que els licitadors hauran
d’assolir una puntuació mínima de 20 punts als criteris de judici de valor (primera
fase), per passar a valorar els criteris avaluables de forma automàtica (segona fase).


Fase 2: valoració dels criteris automàtics (criteris 2 i 3) - oferta econòmica i equip
pluridisciplinar, amb una ponderació màxima de 55 punts.

PRIMERA FASE:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (45 %):
Criteri 1. Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball,
així com la proposta de criteris de disseny i solucions tècniques...............(fins a
45 punts)
Documentació a presentar: Memòria, amb una extensió màxima de 16 pàgines (8 fulls
DIN A4 imprès a doble cara, tipus de lletra Arial, cos 12, interlineat de línies simple i
entre paràgrafs el doble, on es poden incorporar quadres de dades, documents
fotogràfics o gràfics, amb marges de 2 cm pels 4 costats + 1 cm per a
l’enquadernació),sense comptar la caràtula (opcional), que contingui:
o
o

Identificació de les fases de redacció del projecte en relació als objectius a
assolir.
Identificació dels agents externs (administracions, propietaris, col·lectius, etc.)
que cal tenir en compte en la redacció del projecte i descripció dels processos
d’integració d’aquests agents en el projecte.
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o
o

Descripció de la metodologia per gestionar la validació per part del promotor
de les diferents fases del projecte i de les modificacions, així com per la gestió
d’incidències.
Descripció dels criteris de disseny i solucions, com a mínim per als següents
aspectes:







o
o
o

Superació d’obstacles; identificació dels obstacles principals de la via
blava; cursos d’aigua, desnivells, etc... i criteris d’intervenció.
Ferms del camí en els diversos trams del seu recorregut.
Baranes i elements de protecció.
Drenatge per a la pròpia via.
Solucions per a inestabilitats de talussos i del propi terraplè de la via.
Integració de l’actuació i minimització de l’impacte sobre el medi.

Descripció del procés per a definir la solució i el càlcul de les estructures tipus
pont, inclosos els càlculs hidràulics necessaris.
Descripció del procés per a definir la tipologia i el càlcul dels guals inundables,
inclosos els càlculs hidràulics necessaris.
Estudis tècnics no requerits en aquest plec i que el licitador consideri d’interès
per a desenvolupar el contracte.

No es tindrà en compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió.
Aquesta memòria ha de seguir els criteris de l’Avantprojecte de la Via Blava del
Llobregat, però tenint en compte que el traçat definitiu és el que determina el Pla
Director Urbanístic de les Vies Blaves (PDU) aprovat definitivament, amb les
consideracions expressades al punt 1.1 del PPT, i que també situa d’altres elements
com les portes, nodes, etc.
NOTA IMPORTANT: En cap cas es podrà fer esment a l’equip que es presentarà com
a millora al sobre C ja que invalidaria la totalitat de l’oferta presentada i el licitador
quedaria exclòs de la licitació.
La memòria es valorarà de la següent manera:
◦ Gestió i organització del projecte: Explicació del desenvolupament del projecte
amb les fases de treball, les consultes a realitzar a les diferents administracions i
agents implicats, les possibles incidències en el decurs de la redacció del
treball.......................................................................(fins a un màxim de 10 punts)
◦ Criteris de disseny i solucions tècniques: es valoraran la identificació dels punts i
aspectes que suposen un repte en el disseny de la via blava i l’aportació de
solucions tècniques per resoldre’ls ..........................(fins a un màxim de 30 punts)
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◦ Topografia i geotècnia: es valoraran les millores presentades pel licitador
respecte les mínimes exposades en el plec, amb la corresponent
justificació...................................................................(fins a un màxim de 5 punts)
SEGONA FASE:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA(55 %):
Criteri 2. Preu..............................................................................fins a 35 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:


Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.



Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.



Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.



Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals,
es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 3: Millora de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte ......... fins
a un màxim de 20 punts
Per a la millora en el treball de la redacció del projecte, es valorarà més anys
d’experiència del mínim exigit a la clàusula 1.10 per part de l’equip adscrit així com
l’ampliació dels seus perfils.
Efectius
Que el director de l’equip hagi realitzat o coordinat com a mínim, 2
projectes de camins per vianants o itineraris amb un pressupost d’obra
superior als 100.000,00 € (IVA inclòs) cada projecte en els últims 6 anys.
Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en
enginyeria de camins, canals i ports, especialistes en estructures, hagi
realitzat, com a mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres amb
un pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna
d’elles, en els últims 6 anys.
Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en
enginyeria de camins, canals i ports, especialistes en obres hidràuliques,
hagi realitzat, com a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un
pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna
d’elles, en els últims 6 anys.
Que l’arquitecte superior especialista en paisatgisme, hagi realitzat, com a
mínim, 2 projectes que incloguin zones de descans en entorns naturals, en
els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en bioenginyeria i integració paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb tècniques de
bioenginyeria i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi realitzat en entorns
fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació ambiental dels impactes d’infraestructures i que, com a mínim,
1 d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
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Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
en topografia especialista en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
en geologia o enginyeria geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior en patrimoni cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial, en els últims 6 anys.

1,5 punts

1,5 punts

2 punts

En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb l’expertesa en la realització de treballs anàlegs a l’objecte del
contracte.
En qualsevol cas, i pel que fa als 4 primers perfils, que conformen l’equip mínim exigit,
tractant-se d’una millora de l’experiència mínima requerida a l’equip tècnic, adverteix
als licitadors que, arribat el cas, el proposat adjudicatari no podrà presentar com a
millora de l’experiència dels mitjans personals adscrits al contracte cap dels projectes
que hagi presentat com a solvència tècnica.
Les millores proposades com a criteri d’adjudicació tenen relació amb l’objecte del
contracte i suposen una millora al mateix. La puntuació atorgada és proporcional al
valor afegit que aporten al contracte. La seva efectiva execució es considera obligació
essencial del contracte.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.” (...)
8. Així mateix la clàusula 1.15) del PCAP, relativa a les ofertes anormalment baixes,
estableix el següent:
(...) “Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es
consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
 Que en el criteri 2 relatiu al “Preu” es doni alguna de les situacions previstes a
l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
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Que en la suma dels altres criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a
50 punts.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
escau.” (...)
9. El 19 de gener de 2021 es constituí la Mesa de Territori i es procedí a l’obertura
dels sobres B, que contenen la proposició relativa als criteris de judici de valor i
s’acordà trametre la documentació presentada a la Gerència promotora per tal que
elaborés l’informe tècnic corresponent.
10. La Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic emeté un informe, signat el 15 de març de 2021, relatiu als criteris que
depenen d’un judici de valor, que s’acompanya a la present resolució, mitjançant el
qual es conclogué que totes les empreses, a excepció de BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP, SL que no va assolir la puntuació mínima en aquesta fase,
van passar a la següent fase de valoració.
11. En data 23 de març 2021 es reuní la Mesa de Territori i prengué coneixement de
l’informe signat el 15 de març de 2021.
12. A continuació, es procedí a rebutjar el sobre C que conté l’oferta econòmica i
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica de l’empresa
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, que no va superar el llindar mínim
de puntuació de la fase dels criteris de judici de valor, i es procedí a l’obertura dels
sobres C de la resta d’empreses presentades, i que oferiren el resultat seguent:
1. UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
 Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

491.855,00 €

21

103.298,55 €

595.144,55 €
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 Criteris avaluables de forma automàtica:
Membres
mínim

que

conformen

l’equip

El director de l’equip ha realitzat o
coordinat com a mínim, 2 projectes de
camins per vianants o itineraris amb un
pressupost
d’obra
superior
als
100.000,00 € (IVA inclòs) cada projecte
en els últims 6 anys.
L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de ponts
o passeres amb un pressupost d’obra
superior als 200.000 € (IVA inclòs), en
cadascuna d’elles, en els últims 6 anys.
L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en obres hidràuliques, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’obra hidràulica
fluvial amb un pressupost d’obra superior
als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna
d’elles, en els últims 6 anys
L’arquitecte superior especialista en
paisatgisme, ha realitzat, com a mínim, 2
projectes que incloguin zones de
descans en entorns naturals, en els
últims 6 anys.

Indicar nom i
cognoms

Maria
Dolores Simón
Plaza

Marta
Sarmiento
Comesías

Anabel
Valdueza
Lozano

Enric Batlle
Durany

Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.

Ofereix
millora
(Indicar SÍ/NO)

En
cas
d’oferir
millora, indicar el
nom dels projectes

☒SÍ

NO

- Projecte de la Via
Blava de l’Anoia
- Projecte de la Via
Blava del Cardener

NO

Urbanització
La
Farinera i passarel·la
de vianants
- Projecte del Pont de
La Catalana sobre el
riu Besós

NO

- Projecte de la Via
Blava de l’Anoia
- Projecte de la Via
Blava del Cardener

☒SÍ

☒SÍ

- Projecte de la Via
Blava de l’Anoia
☒SÍ

NO

Ofereix millora de
l’equip mínim
(Indicar SÍ/NO)

☒SÍ

NO

- Projecte de la Via
Blava del
Cardener
En cas d’oferir
professionals amb
dedicació parcial indicar
nom i cognoms

Albert Sorolla Edo
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Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells
s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en
els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

☒SÍ

NO

Joan Borrell i Ruscalleda

☒SÍ

NO

Yago Cavaller

☒SÍ

NO

Oscar Sicília Durán

☒SÍ

NO

Jordi Espuny Solani

☒SÍ

NO

Anna Feu i Jordana

2. DOPEC, SL
 Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

396.500,00 €

21

83.265,00 €

479.765,00 €
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 Criteris avaluables de forma automàtica:

Membres
mínim

que

conformen

l’equip

Indicar nom i
cognoms

Ofereix
millora
(Indicar
SÍ/NO)

En cas d’oferir millora,
indicar
el
nom
dels
projectes

El director de l’equip ha realitzat o
coordinat com a mínim, 2 projectes de
camins per vianants o itineraris amb un
pressupost
d’obra
superior
als
100.000,00 € (IVA inclòs) cada projecte
en els últims 6 anys.

Albert
Casajuana i
Palet

☒SÍ

NO

-Itinerari de vianants a la
carretera BV- 5114 entre la
zona de restaurants i l’accés
al camí de Sant Guillem. TM
Campins
-Projecte Constructiu per a la
rehabilitació, adequació
perllongament del camí
d’accés al peu de la Presa de
la Baells.
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L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de
ponts o passeres amb un pressupost
d’obra superior als 200.000 € (IVA
inclòs), en cadascuna d’elles, en els
últims 6 anys.

Maria Caelles
Lacasta

L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en obres hidràuliques, ha realitzat, com
a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica
fluvial amb un pressupost d’obra
superior als 200.000 € (IVA inclòs), en
cadascuna d’elles, en els últims 6 anys
L’arquitecte superior especialista en
paisatgisme, ha realitzat, com a mínim,
2 projectes que incloguin zones de
descans en entorns naturals, en els
últims 6 anys.

Albert
Casajuana i
Palet

Miquel Batlle
Pagès

☒SÍ

☒SÍ

☒SÍ

NO

-Projecte d’Urbanització de la
Modificació del Pla Parcial
Sector Llevant Viladecans.
Inclou l’execució de dos
ponts amb taulers format per
bigues prefabricades
pretensades i estreps de
formigó armat in situ. El
tauler dels ponts preveu una
calçada central per vehicles
de 7-9 metres d’amplada i
zones de vianants en
ambdós costats.
-Variant de la C-63, del PK
22+000 al PK 25+200. Tram
Riudarenes-Santa Colomade
Farners. Inclou les següents
obres de fàbrica: un pont
d’un sol tram de 27m de
longitud i una amplada de
13,75m; un viaducte de
392m de longitud repartits
amb les següents llums:
50+60+50+5x40+32ml; i un
pont d’un sol tram de 38 m
de llum amb una secció
transversal d’amplada
10,75m.

NO

- ProjecteConstructiu
d’acabament de les obres
d’intercepció i desguàs del
Canal Lateral i de la Riera
Comerç sota l’autopista AP2.
- Projecte Constructiu de
Rehabilitació del Colꞏlector
del Marge Dret del Riu Besòs

NO

- Projecte Executiu de Parc
dvant l’Estuari de la Ciutat de
Kinmen – Taiwan.
- Projecte Executiu de
reconversió d’una via de tren
en pista ciclable, a
Sandiaoling- Taiwan.
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Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.

Ofereix millora de
l’equip mínim
(Indicar SÍ/NO)

En cas d’oferir
professionals amb
dedicació parcial indicar
nom i cognoms

☒SÍ

NO

Andreu Salvat Saladrigas

Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells
s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en
els últims 6 anys.

☒SÍ

NO

Isabel Cubero Esquinas

Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.

☒SÍ

NO

Andreu Salvat Saladrigas

☒SÍ

NO

Xavier Blanco Sánchez

☒SÍ

NO

David Revilla Flavià

☒SÍ

NO

Marta Fàbregas Espadaler

Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

Registre de Decrets: Decret Núm. 6127 de data 10/06/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 6cccc012172d8fa9b699 Adreça de validació:

Pàgina 12

Servei Jurídico-Administratiu

3. ENGINYERIA REVENTÓS, SL:
 Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

513.400

21

107.814

621.214

 Criteris avaluables de forma automàtica:

Membres
mínim

que

conformen

l’equip

El director de l’equip ha realitzat o
coordinat com a mínim, 2 projectes de
camins per vianants o itineraris amb un
pressupost
d’obra
superior
als
100.000,00 € (IVA inclòs) cada projecte
en els últims 6 anys.

L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de
ponts o passeres amb un pressupost
d’obra superior als 200.000 € (IVA
inclòs), en cadascuna d’elles, en els
últims 6 anys.

Indicar nom i
cognoms

Ofereix
millora
(Indicar
SÍ/NO)

En cas d’oferir millora,
indicar
el
nom
dels
projectes
Camins de Sant Sebastià de
Montmajor.

Manuel
Reventós i
Rovira

☒SÍ

NO

Pas Inferior de La Bordeta.
C-19. Camí de la Borda a
Caldes de Montbui.
Projecte refós del Passeig
Marítim, Urbanització interior
i aparcament de superfície al
Port de Premià.
Rehabilitació i ampliació del
pont de Gelsa sobre l’Ebre.

Jaume
Guàrdia i
Tomàs

☒SÍ

NO

Rehabilitació del Pont Vell de
Montblanc.
Ampliació del pont sobre la
riera de Ribes. BV-2113.
Nou pont de Bolovi.
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L’enginyer de camins, canals i ports o
enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes
en obres hidràuliques, ha realitzat, com
a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica
fluvial amb un pressupost d’obra
superior als 200.000 € (IVA inclòs), en
cadascuna d’elles, en els últims 6 anys

Gual del molí el pas a
Montblanc.

Manuel
Reventós i
Rovira

☒SÍ

NO

Rehabilitació i Adequació
dels entorns del Pont Vell de
Montblanc.
Rehabilitació del Pont Vell de
Montblanc.
Entre Ríos. Comarca del
Baix Cinca. 2014.
Jardins Doctor Pla i
Armengol. Àmbit del Mas
Ravetllat. Barri del Guinardó
de Barcelona. Projecte: 2016
- 2017. Obra: 2018-2019

L’arquitecte superior especialista en
paisatgisme, ha realitzat, com a mínim,
2 projectes que incloguin zones de
descans en entorns naturals, en els
últims 6 anys.
Anna Planas i
Esquius

☒SÍ

NO

Ampliació Parc Can Buxeres.
Hospitalet Llobregat.
Projecte: 2014. Obra: 2015
Interior d'illa verda
C/Còrsega. Barcelona.
Projecte: 2014. Obra: 2015

Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells
s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en
els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.

Ofereix millora de
l’equip mínim
(Indicar SÍ/NO)

En cas d’oferir
professionals amb
dedicació parcial indicar
nom i cognoms

☒SÍ

NO

Pier Carlos Luis Berglund
Enginyer Agrònom DACENVIRO,SA

☒SÍ

NO

Isabel Cubero Ll. Ciències
Ambientals DACENVIRO,SA

☒SÍ

NO

Alfred Encuentra
Biòleg
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Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

☒SÍ

NO

David Puigmartí i Carulla
Enginyer Tècnic Topògraf
SORODRON

☒SÍ

NO

Pau Torrades i Milà
SOTASÒL-AT, Serveis de
Geologia, SLP

☒SÍ

NO

Isidre Pastor i Batalla Ll.
Història/Arqueologia Ll.
Història de l’Art

13. La Mesa acordà trametre a la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic tota la documentació, per tal que
pogués emetre l’informe tècnic corresponent i la proposta d’adjudicació.
14. La Gerència promotora emeté un informe, signat el 23 d’abril de 2021, en relació
als criteris automàtics (sobre C), el qual s’adjunta a la present resolució.
15. El 30 d’abril de 2021 es reuní la Mesa de Territori i prengué coneixement de la
valoració donada en l’esmentat informe i es proposà adjudicatària a la UTE SBS
SIMÓN I BLANCO, SL – BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP, amb una puntuació
total de 74,83 punts i per un import de 491.855,00 €, IVA exclòs, per ser la seva oferta
la que té millor relació qualitat-preu. Així mateix, s’establí l’ordre de classificació de la
resta d’empreses, de conformitat amb l’informe tècnic signat el 23 d’abril de 2021:
EMPRESA
1 DOPEC, SL
2 ENGINYERIA REVENTÓS, SL
16. El 3 de maig de 2021 es requerí a la UTE SBS SIMÓN I BLANCO, SL – BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA, SLP, perquè presentés la documentació que s’especifica en
la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta contractació.
17. L’esmentada UTE va presentar la documentació requerida i va constituir la
garantia definitiva per un import total de 24.592,76 EUR (l’empresa BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA, SLP per un import de 14.755,66 € el 12 de maig de 2021 i
l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO, SL per un import de 9.837,10 € el 14 de maig de
2021). La documentació relativa a la solvència professional es va trametre a la
Gerència promotora el 18 de maig de 2021, per tal que emetés l’informe corresponent.
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18. La referida Gerència va emetre un informe, signat el 26 de maig de 2021,
mitjançant el qual informà que la UTE compleix amb la solvència professional
requerida.
19. El termini d’execució del contracte és de divuit (18) mesos, a comptar des de la
formalització del contracte.
20. De conformitat amb el decret núm. 11153, de 14 de novembre de 2020,
l’autorització de la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de set-cents
vuitanta-sis mil cinc-cents euros (786.500,00 €), IVA inclòs, es va fer efectiva amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries desglossades en els exercicis
següents:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

332.750,00 €

50200

43201

65000

2022

453.750,00 €

50200

43201

65000

Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupostos corresponents.
21. Cal ajustar comptablement les consignacions pressupostàries de la despesa
aprovada pel decret núm. 11153, de 14 de novembre de 2020, per adequar-les a la
baixa d’adjudicació i als nous efectes del contracte, de conformitat amb el detall
següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

-154.206,63 €

50200

43201

65000

2022

-37.148,82 €

50200

43201

65000

22. Conseqüentment, la despesa pluriennal corresponent a l’adjudicació que es
proposa, per un import de cinc-cents noranta-cinc mil cent quaranta-quatre euros
amb cinquanta-cinc cèntims (595.144,55 EUR), IVA inclòs, la qual es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

178.543,37 €

50200

43201

65000

2022

416.601,18 €

50200

43201

65000

Registre de Decrets: Decret Núm. 6127 de data 10/06/2021

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 6cccc012172d8fa9b699 Adreça de validació:

Pàgina 16

Servei Jurídico-Administratiu

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2022.

FONAMENTS DE DRET
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
2. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest
procés de licitació no són anormalment baixes.
3. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
4. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article
117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a
la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els pressupostos dels exercicis 2021 i 2022.
5. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en virtut del que disposa l'apartat 4.2.1.a.1) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el 19 de
desembre de 2019, modificat per decret de la Presidència núm. 4271, de 30 d’abril de
2021, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021 i per decret de la Presidència
núm. 5574, de 27 de maig de 2021.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- DECLARAR EXCLOSA l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY
GROUP, SL, per no haver assolit la puntuació mínima en la fase de criteris de judici de
valor de la contractació del servei per a la Redacció del projecte constructiu i
d’urbanització de la Via Blava del Llobregat, de conformitat amb la Mesa de Territori
de 23 de març de 2021, i l’informe de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, signat el 15 de març de 2021.
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Segon.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori
celebrada el 30 d’abril de 2021 i l’informe de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, signat el 23 d’abril de 2021, la
contractació del servei per a la Redacció del projecte constructiu i d’urbanització
de la Via Blava del Llobregat, a la UTE BATLLE ROIG ARQUITECTURA, SLP –
SBS SIMON I BLANCO, SL, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de
mayo, amb NIF U06807572, anomenada abreujadament UTE VIA BLAVA
LLOBREGAT 2021, no incursa en baixa anormal, per un import de quatre-cents
noranta-un mil vuit-cents cinquanta-cinc euros (491.855,00 EUR), més l’IVA del
21% de cent tres mil dos-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims
(103.298,55 EUR), resultant un import total de cinc-cents noranta-cinc mil cent
quaranta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims (595.144,55 EUR), d’acord
amb la seva oferta i les millores sobre els requisits tècnics mínims exigits que ha
proposat la UTE i que han estat valorades.
Tercer.- AJUSTAR comptablement les consignacions pressupostàries de la despesa
pluriennal aprovada pel decret núm. núm. 11153, de 14 de novembre de 2020, per
adequar-les a la baixa d’adjudicació i als nous efectes del contracte, de conformitat
amb el detall següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

-154.206,63 €

50200

43201

65000

2022

-37.148,82 €

50200

43201

65000

Quart.- DISPOSAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de cinccents noranta-cinc mil cent quaranta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims
(595.144,55 EUR), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i exercicis següents:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Orgànic

Programa

Econòmic

2021

178.543,37 €

50200

43201

65000

2022

416.601,18 €

50200

43201

65000

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2022.
Cinquè.- ESTABLIR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori el següent
ordre de classificació de la resta d’empreses presentades:
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EMPRESA
1 DOPEC, SL
2 ENGINYERIA REVENTÓS, SL
Sisè.- COMUNICAR a la UTE BATLLE ROIG ARQUITECTURA, SLP – SBS SIMON I
BLANCO, SL que haurà de formalitzar el contracte quan sigui requerida, en el
benentès que la formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils
següents a la remissió de la notificació de la present resolució, en tractar-se d’un
contracte subjecte a recurs especial.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i publicar l’adjudicació en el Perfil de Contractant.
Vuitè- PUBLICAR la formalització del contracte en el DOUE i en el Perfil de
Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0004978

Objecte

Harmonitzat. Procediment obert amb varis criteris de valoració. Adjudicació
del servei per a la Redacció del projecte constructiu i d'urbanització de la Via
Blava del Llobregat.
UTE VIA BLAVA LLOBREGAT 2021 - U06807572
2102900376 - -37.148,82€ IVA inclòs
2102900376 - -154.206,63€ IVA inclòs
2103001993 - 595.144,55€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Intervenció General
Tresoreria
SSC/SMC/UADC/MM 37404
D 11153/2020

Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
D0506SE01 Serveis obert
Decret contractació redacció projecte constructiu urbanització Via Blava

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Joan Closa Pujabet (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)
President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
28/05/2021, 19:28

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

04/06/2021, 07:05
10/06/2021, 00:42

10/06/2021, 07:58
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Registre de Decrets: Decret Núm. 6127 de data 10/06/2021

Secretaria general
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Documents vinculats
Informe(f6c562a55e704d16d4d8)
Perfil

Signatari

Data signatura

Enginyer Vies Blaves

Josep Calduch Gassó (TCAT)

15/03/2021, 10:40

Joan Closa Pujabet (SIG)

15/03/2021, 11:00

Perfil

Signatari

Data signatura

Enginyer Vies Blaves

Josep Calduch Gassó (TCAT)

23/04/2021, 09:48

Joan Closa Pujabet (SIG)

23/04/2021, 13:09

Informe(034ca77ab23c3b124ffa)
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Àrea de Infraestructures i Espais Naturals
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona

INFORME TÈCNIC
TREBALL:
EXPEDIENT:
ASSUMPTE:

Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava del Llobregat.
2020/0004978
Valoració d’ofertes del sobre B “judici de valor”

Apartats de l’informe:
1.
2.
3.
4.
5.

Objecte de l’informe
Antecedents
Criteris d’avaluació definits al Plec de Clàusules Administratives Particulars
Avaluació
Resum de puntuacions

1. OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té la finalitat de dur a terme l’avaluació i puntuació del sobre número 2 de
les ofertes presentades pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del
contracte de serveis de la redacció del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via
Blava del Llobregat”.
Aquesta feina serà feta seguint els criteris marcats en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aplicables a aquest procediment obert. En concret, a l’apartat
1.11 “Criteris d’Adjudicació”, que determina en la 1a Fase els “Criteris que depenen d’un
judici de valor”, que s’inclouen en el sobre B i que representen el 45% de la valoració total
de la licitació.
Per a la realització de la valoració i puntuació s’ha tingut en compte, doncs, els criteris
descrits a l’apartat 3r d’aquest informe.

2. ANTECEDENTS
El 12 de gener de 2021la Mesa de Territori va dur a terme l’obertura del sobre A, obtenint
les següents empreses presentades:
1.
2.
3.
4.

UTE SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP.
DOPEC SL.
ENGINYERIA REVENTÓS SL.
BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL.
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El 19 de gener de 2021 la Mesa de Territori va dur a terme l’obertura corresponent al
sobre B “criteris que depenen d’un judici de valor”.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEFINITS AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PRIMERA FASE:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (45 %):
Criteri 1. Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així com la
proposta de criteris de disseny i solucions tècniques...............(fins a 45 punts)
Documentació a presentar: Memòria, amb una extensió màxima de 16pàgines (8 fulls DIN A4
imprès a doble cara, tipus de lletra Arial, cos 12, interlineat de línies simple i entre paràgrafs el
doble, on es poden incorporar quadres de dades, documents fotogràfics o gràfics, amb marges de
2 cm pels 4 costats + 1 cm per a l’enquadernació),sense comptar la caràtula (opcional), que
contingui:
o
o

o
o

o
o
o

Identificació de les fases de redacció del projecte en relació als objectius a assolir.
Identificació dels agents externs (administracions, propietaris, col∙lectius, etc.) que cal
tenir en compte en la redacció del projecte i descripció dels processos d’integració
d’aquests agents en el projecte.
Descripció de la metodologia per gestionar la validació per part del promotor de les
diferents fases del projecte i de les modificacions, així com per la gestió d’incidències.
Descripció dels criteris de disseny i solucions, com a mínim per als següents aspectes:
 Superació d’obstacles; identificació dels obstacles principals de la via blava; cursos
d’aigua, desnivells, etc... i criteris d’intervenció.
 Ferms del camí en els diversos trams del seu recorregut.
 Baranes i elements de protecció.
 Drenatge per a la pròpia via.
 Solucions per a inestabilitats de talussos i del propi terraplè de la via.
 Integració de l’actuació i minimització de l’impacte sobre el medi.
Descripció del procés per a definir la solució i el càlcul de les estructures tipus pont,
inclosos els càlculs hidràulics necessaris.
Descripció del procés per a definir la tipologia i el càlcul dels guals inundables, inclosos
els càlculs hidràulics necessaris.
Estudis tècnics no requerits en aquest plec i que el licitador consideri d’interès per a
desenvolupar el contracte.

No es tindrà en compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió.
Aquesta memòria ha de seguir els criteris de l’Avantprojecte de la Via Blava del Llobregat, però
tenint en compte que el traçat definitiu és el que determina el Pla Director Urbanístic de les Vies
Blaves (PDU) aprovat definitivament, amb les consideracions expressades al punt 1.1 del PPT, i
que també situa d’altres elements com les portes, nodes, etc.
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NOTA IMPORTANT: En cap cas es podrà fer esment a l’equip que es presentarà com a millora al
sobre C ja que invalidaria la totalitat de l’oferta presentada i el licitador quedaria exclòs de la
licitació.
La memòria es valorarà de la següent manera:
◦

Gestió i organització del projecte: Explicació del desenvolupament del projecte amb les
fases de treball, les consultes a realitzar a les diferents administracions i agents implicats,
les
possibles
incidències
en
el
decurs
de
la
redacció
del
treball.......................................................................(fins a un màxim de 10 punts)

◦

Criteris de disseny i solucions tècniques: es valoraran la identificació dels punts i aspectes
que suposen un repte en el disseny de la via blava i l’aportació de solucions tècniques per
resoldre’ls ..........................(fins a un màxim de 30 punts)

◦

Topografia i geotècnia: es valoraran les millores presentades pel licitador respecte les
mínimes
exposades
en
el
plec,
amb
la
corresponent
justificació...................................................................(fins a un màxim de 5 punts)

Atès el caràcter intel∙lectual de la prestació i l’especificitat del tema a tractar, per tal de garantir
un mínim de qualitat i coneixements, es considera que els licitadors hauran d’assolir una
puntuació mínima de 20 punts als criteris de judici de valor (primera fase), per passar a valorar
els criteris avaluables de forma automàtica (segona fase)

4. AVALUACIÓ
En primer lloc, es confirma que totes les memòries de les quatre propostes s’ajusten al
format exigit en el PCAP respecte el número de pàgines, tipus de lletra, interlineat,
marges, etc.
Seguint els criteris definits en el punt anterior, l’avaluació de les 4 ofertes presentades és
la següent:

- Gestió i organització del projecte (màxim 10 punts):
1. UTE SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP:
La memòria fa referència, encertadament, al Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves
(PDU) en diversos aspectes importants: com a marc legal, en els àmbits de taxació
conjunta i, sobretot, en el “grau de flexibilitat per als ajustos de traçat” que les Normes
Urbanístiques d’aquest pla permeten. Estableix i explica dues grans fases de redacció del
projecte tot seguint la distribució del PPTP i en detalla sub-fases. Com a aspecte molt
3
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interessant, proposa entregues de documentació i validacions parcials i esglaonades, de
tal manera que s’avança en terminis i, a la vegada, es detecten errades que es poden
corregir amb antelació. En aquest sentit, proposa una comunicació constant amb el
responsable del projecte per part de la Diputació i amb visites a camp. En canvi, no
considera fer entrega de documentació completa per a revisió del promotor, prèvia a
l’entrega definitiva de cada fase, per a la correcció final d’errors.
De manera correcta, identifica els agents externs segons la informació que cal consultar:
ajuntaments, empreses subministradores de serveis i organismes titulars
d’infraestructures. En cas necessari es faran reunions i també visites a camp amb
aquests agents externs i amb el responsable tècnic de la Diputació.
Per evitar possibles incidències en el decurs de la redacció, proposa una comparativa
prèvia de traçats entre l’avantprojecte i el PDU i, de nou, l’estudi de possibles ajustos
segons el marge permès al pla. També proposa un estudi de trams sensibles tenint en
compte els criteris ambientals del PDU. Aquests estudis es consideren fonamentals. A
més, com a element significatiu, es comenta que es tindran en compte algunes obres
pendents d’executar per part de Territori i Sostenibilitat (TES) i de l’Agencia Catalana de
l’Aigua (ACA) i es contactarà amb diversos organismes per si hi ha projectes que
poguessin influir en la Via Blava.
Per tot això, la puntuació obtinguda és de 8 punts.

2. DOPEC SL.:
La memòria estableix dues fases de redacció, seguint el criteri del PPTP. Proposa fer una
taula resum amb els condicionants i prescripcions necessàries que s’anirà completant
contínuament, amb validació per part d’organismes oficials i grau d’acompliment, fet que
es considera adequat. En canvi, no identifica ni explica com seran les validacions
generals de les entregues oficials per part del promotor ni si es faran entregues per a
correcció d’errors, prèvies a les definitives. A més, estableix reunions mensuals, que es
considera un termini extremadament ampli. Posa l’exemple d’un Pla d’Assegurament de
la Qualitat (PAQ) de seguiment que inclou incidències i no-conformitats, amb accions
correctives i preventives, que es considera que pot ser útil a nivell intern de l’empresa. Es
farà entrega d’informes mensuals i es configurarà un FTP per a compartir documentació,
fet que pot ser útil per al redactor. D’altra banda, no explica com afecta el PDU a la
redacció del projecte, sobretot pel què fa a ajustos de traçat i aspectes ambientals, ni
quins marges i limitacions estableix aquest pla, fet que es considera molt negatiu.
Enumera els agents externs per àmbits geogràfics: estatals, autonòmics, diputació i
altres. S’usaran taules d’agents per al control de la documentació i reunions, mitjançant
un software propi, i amb actes, visites a camp i consens de solucions, que es considera
correcte.
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Proposa el.laborar un document d’estudis previs amb els antecedents i identificació de
punts crítics, així com l’ús del PAQ amb fitxes per les incidències, abans de començar la
redacció del projecte. Però mancaria explicar en aquesta memòria les possibles
incidències es podrien produir durant la redacció del treball, sobretot les que podrien no
adequar-se al PDU, interacció amb d’altres projectes i obres, possibles solucions de
l’avantprojecte no viables, etc.
Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 5 punts.

3. ENGINYERIA REVENTÓS SL:
La memòria proposa, com a idea oportuna, un estudi previ del PDU i de l’avantprojecte
per detectar discordances, on preval el PDU. Per a les fases de redacció, considera
fonamental la presa de dades inicial i en detalla quins grans grups són (cartografia,
topografia, geotècnia i estructures), amb petició d’informació i reconeixement in situ. A
més, detalla per cada cas com es realitzaran aquests estudis (drons, prospeccions,
anàlisi dels elements existents, etc) en funció de cada objectiu (hidràulics, estructurals,
inestabilitat de talussos, etc.). Així mateix, es determinarà la normativa d’aplicació,
sobretot el PDU. També s’aprofitarà aquest PDU per a la informació que inclou de riscos
geològics, a més d’altres més evidents com traçat, portes i nodes. Es considera molt
encertat haver previst totes aquestes tasques i explicar com fer-les.
Fa proposta molt precisa i vàlida de seguiment dels treballs amb entregues i validacions
en la 1a fase segons del PPTP, però, en canvi, no concreta com es farà en la 2a. Com a
proposta correcta, preveu l’entrega d’una maqueta per tal que el promotor pugui fer una
revisió final abans de l’entrega definitiva, tot i que només amb 15 dies d’antelació, termini
que es considera massa just.
Respecte als agents externs, es farà petició inicial d’estudis de projectes de companyies i
administracions per a l’obtenció de cartografia i geotècnia. Es preveuen contactes amb
els agents implicats per establir bases d’actuació i condicionants. Planteja també d’altres
necessitats, com estudi de serveis afectats, expropiacions i béns de patrimoni cultural.
En resum, doncs, es considera que identifica i classifica correctament els grups d’agents
externs, però no detalla les diverses companyies de serveis.
Tot i tenir en compte el PDU i ser conscient de la seva importància, no preveu en concret
compot afectar a la redacció del projecte, sobretot pel què fa a ajustos de traçat i
aspectes ambientals, ni quins marges i limitacions estableix aquest pla.
De forma encertada, anomena diverses incidències que poden sorgir en el decurs de la
redacció. A banda de la limitació de topografia convencional (per cobertura, accés, etc...),
també apunta a l’estudi de discordances entre diferents cartografies 1:1000, al difícil
reconeixement dels talussos inestables i, finalment, a tenir en compte algunes tipologies
d’estructures que no puguin ser viables en funció dels assajos dels elements ja existents
a l’actualitat.
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Es considera que la puntuació d’aquest apartat ha de ser de 7 punts.

4. BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL:
La memòria, de manera correcta, defineix etapes amb fases de recopilació de dades i
redacció, explicant les tasques a fer en cadascuna, associant agents implicats i algunes
validacions parcials. No obstant, no s’entén perquè només ho fa per a la fase 1 del PPTP.
A més, com a fet que es considera incorrecte, proposa la validació per part del promotor
del document entregat en aquesta 1a fase a posteriori de l’entrega, quan s’hauria de fer
anteriorment per tal que el document final ja inclogui les correccions oportunes. No
determina cap metodologia ni validacions per a la fase 2 del PPTP, d’entrega definitiva.
Tampoc especifica com es farà un seguiment continu per part del promotor, més enllà de
reunions“segons indiqui la Diputació” i de l’accés a un gestor documental compartit.
Tampoc no planteja cap entrega de documentació per a revisió del promotor, prèvia a les
entregues definitives que suposen facturació.
Enumera diversos agents externs segons àmbit autonòmic, estatal i local. Com ja s’ha
comentat, associa diversos agents a les etapes inicials per a les tasques de recopilació
de dades, comunicació, reunions, etc... i es farà una taula-calendari per al seguiment de
les gestions amb aquests agents. Es considera una tasca correcta, tot i que hauria calgut
detallar en aquesta memòria quina informació es necessita de cadascun d’ells.
No explica cap possible incidència durant la redacció, més enllà de possibles retards en
respostes dels agents externs.Com a fet que es considera molt negatiu, no mostra
coneixement del PDU per explicar com poden afectar possibles canvis de traçat i com
solucionar-los, aspectes mediambientals, etc. Tampoc comenta quins problemes poden
sorgir en el disseny d’estructures noves, guals, ponts existents, topografia, inestabilitat de
talussos, creuament de carreteres, per exemple.
Per aquests motius, es valora aquesta descripció amb 3 punts.

- Criteris de disseny i solucions tècniques: identificació, integració i reptes (màxim
30 punts):
1. UTE SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP:
Les solucions tindran en compte el PDU i el disseny es farà en base a l’avantprojecte del
Llobregat, fet que es considera molt adequat. Més enllà dels aspectes tècnics, exposa el
repte d’aconseguir que la Via Blava sigui una “successió de vivències, episodis i
anècdotes” per si mateixa, mitjançant la vegetació (ombres, paisatge, etc.), els nodes
funcionals (portes, miradors, etc.) i la difusió dels valors i patrimoni (naturals,
arquitectònics, etc.). Es demostra clarament, doncs, que han entès el concepte de les
Vies Blaves com a element turístic, de gaudi, de divulgació, etc... per si mateixes i no
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únicament com a una infraestructura de connexió. Fins i tot afegeix imatges tipus Render
(simulació) del canvi i millora que suposarà la Via Blava.
Compara l’avantprojecte amb el PDU, identificant-ne ja les discrepàncies de traçat i
ambientals que poden afectar a la determinació de solucions, fet que és fonamental.
Encertadament, doncs, expressa la necessitat d’una comprovació inicial de l’estat actual
de tota la traça mitjançant, sobretot, feina de camp, entesa com a repte per a la presa de
decisions constructives i per al cost final. Afegeix imatges i pressupostos com a exemple.
Proposa recuperar mediambientalment el riu i localitzar indrets per observar-lo. En canvi,
no esmenta els trams de la via especials on el PPTP comenta que no cal desenvolupar la
solució complerta però sí un estudi genèric ja que són part de la traça.
Pel què fa a les solucions tècniques, proposa l’ús de l’aigua i tècniques de bioenginyeria
com a integració de la infraestructura a l’espai natural, idea que és molt adequada. Posa
exemples i imatges d’actuacions recents. Aporta un catàleg de solucions per al traçat,
ferms, drenatge, elements de seguretat, inestabilitat de talussos i superació d’obstacles,
descrivint cadascun d’ells. En destaca la creació de cunetes vegetals per a aprofitament
de l’aigua, afegint-hi basses i retencions puntuals. Identifica els obstacles existents
(traçat, rius, altres infraestructures, etc.) i possibles solucions per a superar-los. En canvi,
no explica quines actuacions seran possibles en zona urbana i si cal consens amb
ajuntaments (carrers, voreres, espai per ubicar les portes, etc.).
Per a les solucions tipus pont, enumera les estructures de nova construcció i les que cal
recuperar històricament. Per a aquestes últimes, de manera correcta, proposa mantenir
les piles i estreps existents tot comprovant-ne l’estat i afegint-hi reforços si cal. No
obstant, no detalla com es farà (assajos in situ, presa de mostres, etc.). En general per a
totes les estructures, identifica adequadament els principals condicionants de càlcul.
Per a les solucions de guals, exposa correctament diverses tipologies possibles per a la
superació del curs del riu, segons la ubicació, orientació, fonamentacions, etc., i que es
consensuarà amb ACA. Explica les diverses possibilitats d’obtenció dels cabals per als
càlculs hidràulics i el software a usar. En canvi, no comenta possibles dificultats en la
construcció dels guals que poden afectar a la decisió del disseny, com el desviament del
riu, execució per fases, piles intermèdies al curs de l’aigua, etc. Tampoc comenta la
possibilitat de pas dels vehicles de manteniment sobre els guals.
Per tot això, la puntuació obtinguda és de 22 punts.

2. DOPEC S.L.:
La memòria no inclou cap referència a la “Identificació dels aspectes que suposen un
repte en el disseny”. Per tant, no contempla aspectes fonamentals com la influència del
PDU en la redacció, en concret els marges i/o limitacions d’aquest pla per la determinació
de solucions tècniques, sobretot de traçat i mediambientals. Tampoc explica la incidència
de creuaments o paralꞏlelismes amb altres infraestructures a consensuar amb els seus
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titulars, ni els condicionats i solucions en trames urbanes, a consensuar amb els
ajuntaments. No interpreta l’enfocament turístic, cultural i patrimonial com a repte de
disseny de la via. Tampoc esmenta els trams de la via especials on el PPTP comenta que
no cal desenvolupar la solució complerta però sí un estudi genèric ja que són part de la
traça.
Va directament, doncs, als criteris de disseny i solucions tècniques, que sí presenta
detalladament. Per a la superació d’obstacles, inclou imatges d’actuacions realitzades o
projectades com a exemple de solució integrada a l’entorn. Per als ferms, tot i que només
repeteix els previstos a l’avantprojecte, afegeix una imatge de solució amb sòl estabilitzat
respectuós amb el medi ambient. Per als elements de protecció, explica i mostra imatges
de diverses tipologies a usar segons el cas. Com a drenatge, proposa sistemes
sostenibles amb cunetes verdes acompanyades d’altres elements com rases i dipòsits
d’infiltració, també adjuntant fotografies. Per a la inestabilitat de talussos, explica la
metodologia per escollir la solució idònia, a ser possible amb bioenginyeria. Finalment, te
en compte la integració de la via a l’entorn, diferenciant solucions segons els àmbits
d’actuació i els trams del riu, posant també exemples visuals. Afegeix una imatge tipus
Render (simulació) d’una solució presentada en un altre projecte. Tot això es consideren
dissenys i solucions adequades.
Respecte el procés per a determinar les solucions per a ponts, enumera de manera
correcta els passos i els càlculs estructurals i hidràulics que cal fer i la normativa que
afecta. Però només té en compte dues estructures de les set que s’inclouen al PPTP.
S’oblida completament de les diferents tipologies (pont penjat, gelosia metàlꞏlica, etc.).
Tampoc anomena ni explica les estructures a recuperar (antic ferrocarril prop de Pedret,
Cremallera i palanca Sedó), i, en conseqüència, l’estudi de l’estat i aprofitament de les
piles i estreps existents. Aquesta omissió considera greu ja que justament aquestes
estructures son un aspecte i un repte fonamentals d’aquest projecte.
Per al procés de solució dels guals, la memòria enumera correctament els passos per al
dimensionament de guals inundables mitjançant el model del terreny, software a usar,
càlcul d’erosions i proteccions amb escullera. No obstant, és molt genèric i gens aplicat a
la Via Blava, doncs no explica les diverses possibilitats de tipologia de guals a dissenyar
(plataforma, multicalaix, rastell), segons l’espai a ocupar, orientació respecte la llera, els
avantatges i/o inconvenients de cadascuna d’elles tant en el seu ús, cost o com per a la
seva dificultat d’execució (per fases, desviament provisional del riu, etc.).Tampoc la
necessitat d’ús d’alguns guals per a accés de manteniment i/o emergències.
Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 13 punts.

3. ENGINYERIA REVENTÓS SL:
La memòria identifica un aspecte fonamental de disseny i que suposa un repte associat al
traçat, com és el paral.lelisme i creuament amb d’altres infraestructures, i el qual
comporta una definició geomètrica en funció de la perillositat, a més de tenir en compte
8
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altres aspectes més habituals com l’econòmic i de dificultat d’execució. En aquest sentit,
proposa positivament fer un estudi d’intensitat de carreteres per a la segregació de
vianants on sigui necessari, tot executant voreres. En canvi, no esmenta els trams de la
via especials on el PPTP comenta que no cal desenvolupar la solució complerta però sí
fer un estudi genèric ja que són part de la traça.
Respecte l’aportació de solucions tècniques, descriu adequadament els principals
aspectes a tenir en compte. Per a la superació d’obstacles, enumera totes les estructures,
diferenciant les noves, que necessitaran una integració ambiental, de les que cal
recuperar segons la seva tipologia històrica. En fa, a més, una estimació econòmica. Per
al ferms, tot i que segueix les solucions de l’avantprojecte, en els trams de formigó sí
proposa una alternativa on aquest formigó sigui més sostenible. De nou, té en compte els
trams de paral.lelisme amb d’altres carreteres i també entorns urbans, on caldrà un acord
amb els seus titulars o explotadors per a la solució del ferm. Per a les baranes, proposa
usar les incloses al manual de TES i segons la normativa. El drenatge es farà calculant
les seccions de cunetes en terra o revestides on hi hagi forta pendent. Calcularà també
les obres de drenatge transversal sota el camí o, en cabals petits, es faran guals
transversals. Es considera que aquesta solució de drenatge no és la òptima ja que no fa
un aprofitament de l’aigua i només la condueix, com és habitual a les infraestructures
convencionals que no són Via Blava. Estudia les inestabilitats de talussos amb solucions
preferentment de murs verds, fetque es considera positiu. Finalment i de manera
encertada, dedica tot un apartat a la integració en el medi, fent una recopilació de criteris
a considerar a l’hora de definir les millors solucions. No obstant, sembla no tenir massa
clar que el traçat està definit pel PDU i que només es poden fer certs ajustos que el
mateix pla permet. No aporta imatges de les solucions que proposa ni d’actuacions ja
fetes o tipus simulacions, que haurien estat entenedores en aquest apartat de la
memòria.
Respecte el procés de solució per a estructures tipus pont, de manera molt encertada,
diferencia les de nova construcció de les que caldrà recuperar. En les primeres, defineix
els principals criteris a considerar per al seu nou disseny, ja sigui sobre el riu i amb
l’aprovació de l’ACA o sobre carreteres, amb el consens dels seus titulars o explotadors.
En les segones, caldrà estudiar les restes existents de piles o estreps i també confirmar
que no estan “denunciades” per l’ACA. En tots els casos, caldrà un estudi d’inundació per
a situar la cota de rasant final.
Per a la solució de guals, explica que cal acordar els cabals amb l’ACA. Proposa
tipologies amb calaixos o tubs. Segons coneixement del promotor, aquesta última no és
una solució òptima per a l’ACA. No considera la solució tipus plataforma, recentment molt
usada també per d’altres administracions i que permet una execució més senzilla i amb
menys afectació a la llera, consideracions que tampoc es comenten a la memòria. No
concreta com es calcularan els cabals, ni la possibilitat de pas dels vehicles de
manteniment sobre els guals.
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Finalment, sí té en compte adequadament altres aspectes com l’estudi de les zones de
lleure, miradors, etc, amb estudis específics de mobiliari, panells i senyalització (tot i que
aquests últims ja es diu al PPTP que seran objecte d’un projecte a banda).
Es considera que la puntuació d’aquest apartat ha de ser de 18 punts.

4. BAC ENGINEERINGCONSULTANCI GROUP SL:
La memòria fa un breu resum i correcte dels criteris de disseny, basats en materials
naturals, uniformitat, mínima intervenció, etc. No obstant, no concreta en què es
tradueixen aquests aspectes. A més, no defineix cap tipus de repte per a la solucions de
disseny, com podrien ser els objectius principals de la Via Blava, per exemple el gaudi de
la pròpia infraestructura i la connexió i divulgació de patrimoni cultural i arquitectònic,
entre d’altres. Aquests aspectes també van ser posats clarament de manifest en el PDU,
document que no s’ha tingut gens en compte en aquesta memòria. És per això que en
ella tampoc es tenen en compte altres aspectes que el PDU pot influenciar en la definició
de les solucions constructives i els marges i/o limitacions que aquest pla dóna als
projectes. D’altra banda, no esmenta els trams de la via especials on el PPTP comenta
que no cal desenvolupar la solució complerta però sí un estudi genèric ja que són part de
la traça. Tampoc els trams urbans on caldrà la coordinació amb ajuntaments.
Respecte les solucions tècniques, sí explica en general els diversos aspectes a
considerar. Per a la superació d’obstacles, resumeix les tipologies (guals, geometries
lleugeres metàl.liques o estructures “més importants”). Sí proposa estudiar els
creuaments de carreteres i separació quan hi hagi paralꞏlelisme. També els desnivells,
zones inundables, serveis existents, escales i rampes. Per als ferms, proposa la
intervenció només on sigui necessari. Per a sòls estabilitzats en fortes pendents, aporta
una solució amb geocelles i aporta imatges d’exemple. En indrets singulars proposa
diferents paviments per a identificar-los. Per als elements de protecció, proposa usar com
a baranes les barreres de contenció de carreteres revestides de fusta i elevant-ne la cota.
Per al drenatge, proposa identificar les zones inundables, l’ús de cunetes verdes i no
visibles, amb bioretenció i petites basses (tot i que, per les imatges que adjunta, no té clar
l’espai que disposa la Via Blava segons el PDU). Resol la inestabilitat de talussos amb
solucions de bioenginyeria quan sigui possible i aporta imatges d’exemple. Finalment, fa
un resum per a la integració en el medi, amb restauració de marges, murs verds i passos
de fauna i aporta exemples. En general, doncs, es consideren solucions adequades.
Respecte al procés de solució per als ponts, la memòria fa un resum de criteris de
disseny (imatge, durabilitat, constructius, funcionals, etc.). A les passeres proposa
ampliar l’amplada del traçat de 3 a 4 metres, fet que es considera no adequat (contrari a
l’avantprojecte i al PDU). A les infraestructures a recuperar la proposta comenta que
s’haurà de fer una restauració de la “mamposteria” existents, però sense explicar com.
Tampoc descriu com s’estudiaran si les piles i estreps són vàlids i estan en bon estat per
tal de fer les recuperacions dels ponts antics amb la seva tipologia original (per exemple
podria ser amb assajos in situ, presa de mostres, etc.). Per a les estructures sobre els
10
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àmbits fluvials, explica que es faran assaigs i estudis de cabals, erosions, geotècnia i
estructurals, que es considera adequat. Es considera, però, una proposta molt genèrica
per a projectes d’infraestructura i que no ha tingut en compte la singularitat que
representa la Via Blava.
Per a la solució dels guals, expressa que la tipologia serà segons les recomanacions de
l’ACA, usant diferents sistemes de càlcul i software segons els cabals i les pendents. En
canvi, no ha estudiat la ubicació dels guals per a tenir en compte el disseny, tals com
l’accés, les dificultats d’execució, desviaments provisionals del riu, etc. Tampoc les
exigències de l’ACA ja expressades a l’avantprojecte, com la posició dels estreps i piles
intermèdies, les proteccions, etc. No diferencia els guals situats en el riu principal o sobre
rieres o torrents, que poden no tenir res a veure les solucions d’uns o altres. Pels guals
inundables, no diu quines característiques han de tenir per tal que la via sigui contínua el
màxim de dies a l’any. Tampoc té en compte la possibilitat de pas dels vehicles de
manteniment sobre els guals. És, per tant, insuficient i no adaptada a les solucions que
en necessiten per a aquest projecte.
Com a d’altres aspectes a considerar positivament, proposa estudis tècnics no requerits
com un model bidimensional hidràulic o un estudi de mobilitat. No obstant, aquest últim ja
està fet al PDU. També proposa la implementació d’elements de sostenibilitat com punts
de recàrrega o aparcaments per bicis, estudi de conflicte de seguretat en encreuaments.
D’altra banda, proposa la inspecció de obres de drenatge existents, inventari
d’estructures actuals i accessos. Cal dir, però, que la majoria d’aquestes propostes ja
estan incloses en el PPTP.
Per aquests motius, es valora aquesta descripció amb 12 punts.

- Millores de topografia i geotècnia (màxim 5 punts):
1. UTE SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
Proposa millora de precisió de la topografia, sobretot per als aixecaments d’estructures,
passeres i guals. En els trams de camí nous, per a obtenir major precisió, implementarà
bases als extrems de cada tram. En rieres i torrents, per tal de modelitzar el terreny per al
càlcul d’avingudes, realitzarà un mínim de 3 perfils topogràfics aigües amunt i avall de la
situació del futur gual. Es considera que són aportacions vàlides.
Per a la geotècnia, com que preveu dificultats d’accés de maquinària de sondejos a
diversos indrets, proposa l’ús de maquinària autoportant vàlida per als assajos de
penetració combinat amb l’obtenció perfils topogràfics mitjançant geofísica elèctrica. Es
considera que és encertada aquesta previsió i les alternatives que proposa.
D’altra banda, usarà drons per a la inspecció de l’estat de piles i estreps existents per a
les estructures a recuperar i també per a l’estudi de riscos geològics. Tot i que caldria
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acompanyar-ho d’altres assajos (com s’explica a la mateixa memòria en apartats
anteriors), sí és una millora respecte allò contemplat en el PPTP.
Per tot això, la puntuació obtinguda és de 3 punts.

2. DOPEC SL.:
La memòria proposa un aixecament amb làser escàner en els trams amb accés de
vehicles, degut a la gran longitud a mesurar. On no sigui possible, proposa fotogrametria
amb dron GPS. Es consideren molt oportunes aquestes dues solucions ja que així és
possible obtenir més perfils topogràfics transversals dels mínims exigits al PPTP.
Per a la geotècnia, proposa fer tomografies elèctriques per tal d’obtenir àrees més
extenses, comentant que es tracta d’una presa de dades no destructiva del terreny actual.
Tot i que no es concreta a la memòria, s’entén, i valorant-ho com a millora, que es tracta
de campanyes addicionals als assajos descrits al PPTP (no substitutoris) o bé on no sigui
possible realitzar-los.
Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 3 punts.

3. ENGINYERIA REVENTÓS SL:
Per a la millora en topografia, la memòria proposa l’ús de drons amb dos sistemes de
presa de mesures, no només a zones de difícil accés sinó també on falli la cobertura GPS
i on hi hagi necessitat de major precisió. Un dels sistemes de dron inclús és vàlid per
sobre la vegetació (boscos). També farà topografia detallada per a estudis d’inundabilitat,
d’estabilitat de vessants i zones d’estructures. Es considera que són propostes excel.lents
per tal d’obtenir una modelització del terreny molt exhaustiva.
Com a millora de la geotècnia, proposa la presa de mostres en zones d’estreps i piles
existents per als ponts a recuperar, tant en el terreny com als propis elements
estructurals. Es consideren adients aquestes tasques ja que són elements crítics que cal
estudiar el seu aprofitament.
Es considera que la puntuació d’aquest apartat ha de ser de 4 punts.

4. BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL:
La memòria proposa la presa de dades de topografia amb dron i mitjançant dos sistemes,
tenint en compte la dificultat de la topografia convencional d’arribar a determinats llocs,
solució que es considera molt oportuna. Però,sorprenentment,diu que es proposa
l’aixecament de fins a tres localitzacions. Proposa obtenir més quantitat de perfils
topogràfics respecte els mínims exigits al plec.
12
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Tot i que no proposa millores concretes de geotècnia, es considera positiu que, segons
es comenta a la memòria, l’empresa disposa d’un laboratori de control de qualitat propi
que permetria obtenir resultats amb menor temps de resposta.
Per aquests motius, es valora aquesta descripció amb 3 punts.

5. RESUM DE PUNTUACIONS
S’inclou a continuació la taula resum de puntuació segons tot allò descrit a l’apartat
anterior i amb les valoracions de cadascun dels 3 apartats definits en el plec. Per tant, la
valoració total corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor és la següent:

Gestió i organització del
projecte

UTESBS- DOPEC ENGINYERIA
BAC
BR
SL
REVENTÓS ENGINEERING
8
5
7
3

Criteris de disseny i solucions
tècniques

22

13

18

12

Topografia i geotècnia

3

3

4

3

TOTAL

33

21

29

18

D’acord amb la clàusula 1.11 del PCAP, “Atès el caràcter intel∙lectual de la prestació i
l’especificitat del tema a tractar, per tal de garantir un mínim de qualitat i coneixements, es
considera que els licitadors hauran d’assolir una puntuació mínima de 20 punts als criteris de
judici de valor (primera fase), per passar a valorar els criteris avaluables de forma automàtica
(segona fase)”, l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL no obté
aquesta puntuació mínima, i per tant es proposa la seva exclusió.
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INFORME TÈCNIC
TREBALL:
EXPEDIENT:
ASSUMPTE:

Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava del Llobregat.
2020/0004978
Puntuació de les ofertes del sobre C “criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica”

Apartats de l’informe:
1.
2.
3.
4.
5.

Objecte de l’informe
Antecedents
Criteris d’avaluació definits al Plec de Clàusules Administratives Particulars
Avaluació
Resum de puntuacions

1. OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té la finalitat de dur a terme l’avaluació , puntuació del sobre C de les ofertes
presentades pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del contracte de
serveis de la redacció del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava del Llobregat”.
Aquesta feina serà feta seguint els criteris marcats en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars aplicables a aquest procediment obert. En concret, la clàusula 1.11 “Criteris
d’Adjudicació”, que determina en la 2a Fase els “valoració dels criteris automàtics (criteris 2 i
3) - oferta econòmica i equip pluridisciplinari, amb una ponderació màxima de 55 punts”, que
s’inclouen en el sobre C.
Per a la realització de la valoració i puntuació s’ha tingut en compte, doncs, els criteris descrits
a l’apartat 3r d’aquest informe.

2. ANTECEDENTS
El 12 de gener de 2021 la Mesa de Territori va dur a terme l’obertura del sobre A, que conté
la documentació administrativa de les següents empreses presentades:
1.
2.
3.
4.

UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP.
DOPEC SL.
ENGINYERIA REVENTÓS SL.
BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL.
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El 19 de gener de 2021 la Mesa de Territori va dur a terme l’obertura corresponent al sobre B
“criteris que depenen d’un judici de valor”. La Mesa acorda per unanimitat remetre tota la
documentació a la gerència promotora per tal d’elaborar l’informe tècnic.
El 23 de març de 2021 la Mesa de Territori va donar lectura a l’informe relatiu als criteris
d’adjudicació que depenen d’un criteri de valor. La puntuació obtinguda per les empreses va
ser la següent:

Gestió i organització del
projecte

UTE
DOPEC ENGINYERIA
BAC
SBS-BR
SL
REVENTÓS ENGINEERING
8
5
7
3

Criteris de disseny i solucions
tècniques

22

13

18

12

Topografia i geotècnia

3

3

4

3

TOTAL

33

21

29

18

L’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCI GROUP SL va resulta exclosa al no obtenir
la puntuació mínima de 20 punts en la 1a fase, corresponent al “judici de valor”.
Així mateix la Mesa va procedir a l’obertura corresponent al sobre C “criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica”.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEFINITS AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
Els criteris avaluables de forma automàtica que s’han utilitzat per valorar les ofertes i que van
ser establerts a la Clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, juntament
amb la seva ponderació, són els indicats a continuació:
SEGONA FASE:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 %):
Criteri 2. Preu..............................................................................fins a 35 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament presentades
respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
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S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima puntuació a l’oferta
que es trobi en algun dels supòsits següents:
-

-

Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana.
Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes
que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior
a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li
assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la
màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació
empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç,
per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.

Criteri 3: Millora de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte ......... fins a un màxim de 20
punts
Per a la millora en el treball de la redacció del projecte, es valorarà més anys d’experiència del mínim
exigit a la clàusula 1.10 per part de l’equip adscrit així com l’ampliació dels seus perfils.

Efectius

Punts

Que el director de l’equip hagi realitzat o coordinat com a mínim, 2 projectes de
camins per vianants o itineraris amb un pressupost d’obra superior als
100.000,00 € (IVA inclòs) cada projecte en els últims 6 anys.

4 punts

Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes en estructures, hagi realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres amb un pressupost d’obra
superior als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6 anys.

3 punts
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Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en enginyeria
de camins, canals i ports, especialistes en obres hidràuliques, hagi realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un pressupost d’obra superior als
200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6 anys.

3 punts

Que l’arquitecte superior especialista en paisatgisme, hagi realitzat, com a mínim,
2 projectes que incloguin zones de descans en entorns naturals, en els últims 6
anys.

2 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat superior
especialista en bioenginyeria i integració paisatgística d’infraestructures, que hagi
realitzat 2 treballs amb tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1 d’ells
s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.

1 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat superior
especialista en medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs d’avaluació ambiental
dels impactes d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi realitzat en
entorns fluvials o de ribera, en els últims 6

1 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat superior
especialista en flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i millora de la
vegetació, en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.

1 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat en
topografia especialista en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 anys.

1,5 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat en
geologia o enginyeria geològica especialista en obra civil, que hagi realitzat 2
treballs d’infraestructures en els últims 6 anys.

1,5 punts

Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat superior
en patrimoni cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions en l’àmbit
Patrimoni Industrial.

2 punts

En tractar‐se d’una prestació de caràcter eminentment intel∙lectual, la qualitat del treball té vinculació
amb l’expertesa en la realització de treballs anàlegs a l’objecte del contracte.
En qualsevol cas, i pel que fa als 4 primers perfils, que conformen l’equip mínim exigit, tractant‐se
d’una millora de l’experiència mínima requerida a l’equip tècnic, adverteix als licitadors que, arribat el
cas, el proposat adjudicatari no podrà presentar com a millora de l’experiència dels mitjans personals
adscrits al contracte cap dels projectes que hagi presentat com a criteri d’adjudicació.
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Les millores proposades com a criteri d’adjudicació tenen relació amb l’objecte del contracte i suposen
una millora al mateix. La puntuació atorgada és proporcional al valor afegit que aporten al contracte.
La seva efectiva execució es considera obligació essencial del contracte.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al
seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat‐preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar‐lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

4. AVALUACIÓ
Seguint els criteris definits en el punt anterior, la puntuació de les 3 ofertes presentades és la
següent:
- Preu (màxim 35 punts):
Ofertes presentades:
1. UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

491.855,00 €

21

103.298,55 €

595.144,55 €

2. DOPEC SL.:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

396.500,00 €

21

83.265,00 €

479.765,00 €

3. ENGINYERIA REVENTÓS SL:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

513.400

21

107.814

621.214
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Segons la clàusula 1.15 del PCAP:
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
a) Que en el criteri 2 relatiu al “Preu” es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85
del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
b) Que en la suma dels altres criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a 50 punts.

La puntuació obtinguda és la següent:






La mitjana de les 3 ofertes és de 467.251,67 € (IVA exclòs).
La mitjana menys un 10% és de 420.526,50 € (IVA exclòs).
Com que l’oferta econòmica de l’empresa DOPEC SL és inferior a la mitjana menys
un 10%, se li assigna la màxima puntuació.
La resta d’ofertes es puntuen en funció de les baixes de manera proporcional.
No hi ha cap oferta que es consideri anormal, doncs no s’acompleixen, de forma
acumulativa, les condicions a) i b) de la clàusula 1.15 del PCAP.

Per tant, les puntuacions per aquest criteri són les següents:
UTESBS- DOPEC ENGINYERIA
BR
SL
REVENTÓS
TOTAL

21,83

35,00

18,86
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Criteri 3: Millora de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte ......... fins a un
màxim de 20 punts

1. UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP:


Proposta de la millora de l’experiència de l’equip mínim adscrit a l’execució del
contracte.

Membres que conformen l’equip mínim
El director de l’equip ha realitzat o coordinat com a
mínim, 2 projectes de camins per vianants o itineraris
amb un pressupost d’obra superior als 100.000,00 €
(IVA inclòs) cada projecte en els últims 6 anys.

Puntuació
4

Observacions
“Projecte de la Via Blava de l’Anoia”. És
vàlid ja que inclou el disseny constructiu
de diversos quilòmetres de camins per
a vianants i bicicletes.
“Projecte de la Via Blava del Cardener”.
És vàlid ja que inclou el disseny
constructiu de diversos quilòmetres de
camins per a vianants i bicicletes.

L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres
amb un pressupost d’obra superior als 200.000 €
(IVA inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6
anys.

3

“Urbanització la Farinera i passarel.la
de vianants”. És vàlid ja que inclou
passarel.la metàlꞏlica sobre línia R3 de
Rodalies per unir el polígon industrial La
Farinera amb l’estació de Santa Rosa a
Mollet del Vallès.
“Projecte del Pont de La Catalana sobre
el riu Besòs”. És vàlid ja que inclou un
pont sobre la via del tren per tal de
connectar el barri La Catalana de Sant
Adrià del Besòs amb el Fòrum.

L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en obres hidràuliques, ha realitzat, com
a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un
pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA
inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6 anys

3

“Projecte de la Via Blava de l’Anoia”. És
vàlid ja que inclou el disseny constructiu
de diversos guals inundables i
passarelꞏles per a creuament del curs
fluvial.
“Projecte de la Via Blava del Cardener”.
És vàlid ja que inclou el disseny
constructiu
de
diversos
guals
inundables i passarelꞏles per a
creuament del curs fluvial.

L’arquitecte superior especialista en paisatgisme, ha
realitzat, com a mínim, 2 projectes que incloguin
zones de descans en entorns naturals, en els últims
6 anys.

2

“Projecte de la Via Blava de l’Anoia”. És
vàlid ja que inclou el disseny de diverses
zones de descans al costat del riu
(miradors i zones d’estada).
“Projecte de la Via Blava del Cardener”.
És vàlid ja que inclou el disseny de
diverses zones de descans al costat del
riu (miradors i zones d’estada).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 034ca77ab23c3b124ffa Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

 Proposta d’ampliació de l’equip mínim adscrit al contracte segons l’article 76.2
LCSP.
Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi
realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims
6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

Puntuació

Observacions

1

1

1

1,5

1,5

2

Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 20 punts.
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2. DOPEC S.L.:
Proposta de la millora de l’experiència de l’equip mínim adscrit a l’execució del
contracte.

Membres que conformen l’equip mínim
El director de l’equip ha realitzat o coordinat com a
mínim, 2 projectes de camins per vianants o itineraris
amb un pressupost d’obra superior als 100.000,00 €
(IVA inclòs) cada projecte en els últims 6 anys.

Puntuació
0

Observacions
“Itinerari de vianants a la carretera BV5114 entre la zona de restaurants i
l’accés al camí de Sant Guillem. TM
Campins”. És vàlid ja que inclou 270
metres d’itinerari per separar els
vianants del trànsit rodat.
“Projecte Constructiu per a la
rehabilitació,
adequació
i
perllongament del camí d’accés al peu
de la Presa de la Baells”. No és vàlid
ja que és un camí destinat a garantir
la seguretat de circulació de vehicles
pesats, no de vianants. Per tant, no es
considera un treball anàleg a l’objecte
del contracte.

L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres
amb un pressupost d’obra superior als 200.000 €
(IVA inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6
anys.

3

“Projecte
d’urbanització
de
la
Modificació del Pla Parcial Sector
Llevant de Viladecans”. És vàlid ja que
inclou dos ponts amb calçada central
per a vehicles i zones de vianants a
ambdós costats.
“Variant de la C-63, del PK 22+000 al
PK 25+200. Tram Riudarenes – Santa
Coloma de Farners”. És vàlid ja que
inclou dos ponts d’un únic tram i un
viaducte de nou trams.

L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en obres hidràuliques, ha realitzat, com
a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un
pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA
inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6 anys

0

“Projecte Constructiu d’acabament de
les obres d’intercepció i desguàs del
Canal Lateral i de la Riera Comerç
sota l’autopista AP-2”. És vàlid ja que
inclou estudi de les obres per al
correcte drenatge de les rieres laterals
del marge esquerre del riu Llobregat.
“Projecte Constructiu de Rehabilitació
del colꞏlector del Marge Dret del riu
Besòs”. No és vàlid ja que no és una
obra fluvial, sinó una obra de
sanejament
(aigües
residuals,
clavegueram). Per tant, no es
considera un treball anàleg a l’objecte
del contracte.
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L’arquitecte superior especialista en paisatgisme, ha
realitzat, com a mínim, 2 projectes que incloguin
zones de descans en entorns naturals, en els últims
6 anys.

2

“Projecte Executiu del Parc dvant
l’Estuari de la Ciutat de Kinmen –
Taiwan”. És vàlid ja que és un parc,
situat a les illes kinmen davant la costa
xinesa.
“Projecte Executiu de reconversió
d’una via de tren en pista ciclable, a
Sandiaoling – Taiwan”. És vàlid ja que
es tracta d’un antic traçat de ferrocarril
de principis de S. XX abandonat i ara
transformat a “Sandiaoling Cycling
Path” (camí ciclable) en entorn
natural.

 Proposta d’ampliació de l’equip mínim adscrit al contracte segons l’article 76.2
LCSP.
Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi
realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims
6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

Puntuació

Observacions

1

1

1

1,5

1,5

2

Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 13 punts.
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3. ENGINYERIA REVENTÓS SL:
Proposta de la millora de l’experiència de l’equip mínim adscrit a l’execució del
contracte.

Membres que conformen l’equip mínim
El director de l’equip ha realitzat o coordinat com a
mínim, 2 projectes de camins per vianants o itineraris
amb un pressupost d’obra superior als 100.000,00 €
(IVA inclòs) cada projecte en els últims 6 anys.

Puntuació
4

Observacions
“Camins de Sant Sebastià de
Montmajor”. És vàlid ja que formen
part del sender PR-C-9.
Pas inferior de La Bordeta. C-19.
Camí de la Borda a Caldes de
Montbui”. És vàlid ja que és un camí
a peu i en bicicleta que enllaça el
municipi amb el polígon industrial,
amb un pas sota la C-59.
“Projecte refós del Passeig Marítim,
Urbanització interior i aparcament
de superfície al Port de Premià”. És
vàlid ja que inclou el passeig marítim
d’unió del port amb el municipi i un
pas inferior per a vianants sota la NII i la via del tren.

L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en estructures, ha realitzat, com a
mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres
amb un pressupost d’obra superior als 200.000 €
(IVA inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6
anys.

3

“Rehabilitació i ampliació del pont
Gelsa sobre l’Ebre”. És vàlid ja que
inclou l’aprofitament de piles i
estreps i demolició parcial del tauler
de l’antic pont per construir-ne un de
nou mixt.
“Rehabilitació del Pont Vell de
Montblanc”. És vàlid ja que inclou la
reconstrucció de les parts malmeses
del pont sobre el riu Francolí per la
riuada del 2019.
“Ampliació del pont sobre la riera de
Ribes. BV-2113”. És vàlid ja que es
tracta d’incorporar al pont una
vorera i un carril per a bicicletes.
Nou pont de Boloví”. Al costat de la
N-240 a Montblanc. És vàlid ja que
Reconstrucció del pont que es va
endur la riuada del 2019.
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L’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil
amb màster en enginyeria de camins, canals i ports,
especialistes en obres hidràuliques, ha realitzat, com
a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un
pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA
inclòs), en cadascuna d’elles, en els últims 6 anys

3

“Gual del molí el pas a Montblanc”.
És vàlid ja que és el creuament
mitjançant un gual sobre el riu
Francolí, entre la N-240 i el municipi,
al costat del Molí del Pas, com a
recuperació del pont que es va
endur la riuada del 2019.
“Rehabilitació i Adequació dels
entorns del Pont Vell de Montblanc”.
És vàlid ja que inclou diverses
actuacions aigües amunt del pont,
moviments de terres i altres per
millorar el seu comportament
hidràulic, i aigües avall una peixera
que permetrà una làmina d'aigua
permanent sota les arcades del Pont
Vell.
“Rehabilitació del Pont Vell de
Montblanc”. És vàlid ja que inclou la
reconstrucció de les parts malmeses
del pont sobre el riu Francolí per la
riuada del 2019.
“Entre Ríos. Comarca del Baix
Cinca. 2014”. És vàlid ja que inclou
la construcció i adequació de deu
estructures sobre el rius Cinca.
Alcanadre, Ebre i Segre.

L’arquitecte superior especialista en paisatgisme, ha
realitzat, com a mínim, 2 projectes que incloguin
zones de descans en entorns naturals, en els últims
6 anys.

2

“Jardins Doctor Pla i Armengol.
Àmbit del Mas Ravetllat. Barri del
Guinardó de Barcelona. Projecte:
2016-2017. Obra: 2018-2019”. És
vàlid ja que es tracta d’un espai verd
amb jardins que inclou també horts
urbans, basses naturalitzades i
plantació de noves espècies
arbustives.
“Ampliació Parc Can Buxeres.
Hospitalet de Llobregat. Projecte:
2014. Obra: 2015”. És vàlid ja que
dota al parc de nous accessos,
zones de joc infantil, espais per a
gossos i horts socials. També de rec
amb aigües freàtiques, plantació
d’espècies vegetals i enllumenat led.
“Interior d’illa verda C/Còrsega.
Barcelona. Projecte: 2014. Obra:
2015”. És vàlid ja que és un jardí i
espai verd públic a l’interior d’illa.
Inclou un camí perimetral on es van
trobant diferents àrees d’estada amb
mobiliari, arbrat i àrees infantils.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 034ca77ab23c3b124ffa Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 12

 Proposta d’ampliació de l’equip mínim adscrit al contracte segons l’article 76.2
LCSP.
Membres que conformen l’equip ampliat
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
bioenginyeria
i
integració
paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb
tècniques de bioenginyeria i que, com a mínim, 1
d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera,
en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació
ambiental
dels
impactes
d’infraestructures i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi
realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims
6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior especialista en
flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de
ribera, en els últims 6 anys.
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en topografia especialista
en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 any
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat en geologia o enginyeria
geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6
anys
Es destinarà a l’execució del contracte, amb
dedicació parcial, 1 titulat superior en patrimoni
cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial.

Puntuació

Observacions

1

1

1

1,5

1,5

2

Per tant, la puntuació obtinguda en aquest apartat és de 20 punts.
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5. RESUM DE PUNTUACIONS
S’inclou a continuació la taula resum de la valoració de les ofertes presentades per les

empreses, tenint en compte els criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris
avaluables de forma automàtica.
Puntuació
UTE
màxima SBS-BR

DOPEC ENGINYERIA
SL
REVENTÓS

1a fase. Criteri 1. Judici de Valor

45

33

21

29

2a fase. Criteri 2. Preu

35

21,83

35

18,86

2a fase. Criteri 3. Millora de l’equip

20

20

13

20

TOTAL

100

74,83

69,00

67,86

Per tot això es proposa com adjudicatària la UTE SBS SIMON Y BLANCO SL - BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA SLP, amb una puntuació total de 74,83 punts i per un import de
491.855,00 € IVA exclòs.

I l’ordre de classificació de la resta d’empreses quedaria així:
EMPRESES
DOPEC SL
ENGINYERIA REVENTÓS
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