CVE: 20200-07118-11011-51981

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DE LA
LICITACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL TRAM DE RIERA
I PENYA, TORRENT D’EN PUIG I ROTONDA CARRETERA C-61. (Tram 4):

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

A petició de la mesa de contractació del 28 de febrer de 2020, es realitza l’informe tècnic
de valoració dels criteris subjectes a judici de valor, documentació del sobre B, presentades
pels licitadors segons criteris de l’apartat 11 del plec de clàusules tècniques d’aquesta
licitació.
Examinada la documentació presentada pels licitants, es detalla la proposta i la puntuació
assignada a cada empresa.
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (fins a un màxim de 4 punts)
B.1) coneixement de l’estat actual, el projecte marc i els trams ja executats.
Es valorarà amb 4 punts la detecció dels punts més conflictius a resoldre proposant
possibles solucions, mitjançant la presentació d’una memòria on s’expliqui (a mode
d’apunt) els aspectes a resoldre. La proposta pot anar des de el disseny d’espais colaterals
que puguin quedar afectats, o aspectes a tenir en compte a l’hora d’executar l’obra.
En quan a la documentació escrita, aquesta no ha de superar 1 DIN A 4 a doble cara, i la
documentació gràfica (si es vol aportar) 1 DIN A3. La documentació gràfica pot aclarir, en
termes d’esquema, com resoldre els punts conflictius esmentats en la memòria.
L’avaluació dels criteris de valoració s’ha fet de forma comparativa i proporcional a partir
de la proposta més qualificada a valorar.
Es valora la capacitat del tècnic de reconèixer quins poden ser els punts conflictius d’un
projecte d’aquestes característiques, de manera que es pot valorar la capacitat tècnica i
objectiva del licitador. No es valora el com solucionar-ho (això ho ha de resoldre en el
projecte), però la primera idea pot representar si és realista o no al espai i al projecte
conjunt, segons projectes adjunts de la licitació.

El resum de les propostes ofertades és el següent:
1.- PAYMACOTAS ENGINEERING SA. El document presentat descriu un seguit d’aspectes
que consideren importants a tenir en compte. S’han agrupat segons aportació:
- Es considera que aporta bones opcions per tenir-ne cura, en:
Els Plataners (alhora de dur a terme l’obra aposta per una poda preventiva); vorera C-61
(es planteja transplantament dels plataners per ampliar vorera); acabats (es mantindran
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els utilitzats en anteriors fases).
- En aquests punts es considera que hi ha un cert desconeixement de l’obra executada
anteriorment: Els baixants; els escossells (contradiu amb instruccions de l’ACA); el pont
(proposa enderrocar-lo); Rampes dels passos.
- En aquest punt el considera que és bo assenyalar-ho com a punt a resoldre però no
s’aporta res: Connexió amb el barri Sant Carles.
- en aquests punts es considera no s’ha entès el caràcter pacífic i prioritàriament peatonal
que s’ha donat a la urbanització superficial de la Riera en tots els projectes ja executats: la
proposta de una rotonda a la cruïlla amb Pompeu Fabre; la proposta de dues rotondes en
la cruïlla de Torrent d’en puig.
- i per últim aporten una sèrie de mesures generals que són més enfocades a l’excussió de
l’obra que no a la elaboració del projecte
2.- XAVIER LLISTOSELLA – PIGRA ENGINEERING SL UTE. El document descriu una sèrie de
punts els quals tots ells es considera que aporten bones opcions per tenir-ne especial cura
alhora de executar el projecte, a més de demostrar un alt coneixement de l’espai on es
durà a terme la intervenció, els quals serien: Els serveis (explicant que s’hauran de
preveure accions preventives); els arbres (veient l’asimetria existent i les seves
conseqüències); els cotxes (continuant amb la proposta pacificadora dels trams executats);
la jardineria (on preveu que en aquest tram agafa més protagonisme i pensant en la
necessitat de fer un estudi paisatgístic precís i singular amb la plantació autòctona de
ribera); els escossells (proposa plantacions resistents a les possibles avingudes); la
integració del barri Sant Carles (aportant un esbós interessant i plantejant la problemàtica
del actual pas de vianants); La carretera C-61 (com a possible actuació col·lateral apunta a
mesures per calmar el tràfic); elements singulars (aporta la idea de poder singularitzar tres
espais per la implantació d’elements singulars o escultòrics que posin en valor el tram final
de la Riera); el pont (preveu que caldrà substituir-lo); el tram final ( el que es planteja en
aquest punt és interessant detectar que és on conflueixen, no només els cotxes, sinó
l’aigua, els vianants, canvis de rasants... és el punt de transició entre l’espai urbà i l’espai
natural) i per últim en termes generals de projecte aporta un objectiu ambiental segons el
certificat europeu BREEAM, que entenem com a molt interessant.

3.- ENGINYERIA REVENTOS, SL en el document s’exposen els punts conflictius. S’han
agrupat segons aportació:
- Es considera que aporta bones opcions per tenir-ne cura, en:
Els aspectes relacionats amb la connexió amb el barri Sant Carles (les apreciacions es
consideren bones i encertades); la rotonda (en aquest punt enumera els punts complexes i
sobretot exposa la problemàtica vianants i vehicles) i per últim, en les voreres de la C-61
(apunta que son estretes i caldrà ampliar amb murs i/o voladissos, en aquest punt
mancaria preveure o apuntar la problemàtica amb l’arbrat).
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- Es considera adient com a punt conflictiu però l’exposició és massa genèrica i no indueix
al coneixement de l’obra existent, en: la calçada (els punts reflectits són molt genèrics i poc
concrets) i en les problemàtiques durant l’obra (que si be són certes, son genèriques)
4.- V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL. En quan als aspectes a resoldre en
fase de projecte, s’han agrupat segons aportació:
- Es considera que aporta bones opcions per tenir-ne cura, en: serien els tres aspectes
destacats en el document gràfic; xarxa de drenatge sostenible (sembla molt interessant per
l’espai de la riera); Nova rotonda (amb propostes alternatives que apunten al caràcter
pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització superficial de la Riera en
tots els projectes ja executats) i la millora de la connectivitat amb el barri Sant Carles
(proposant la eliminació del pas inferior actual); per altra banda aporta la idea d’una zona
singular a la cruïlla amb torrent d’en puig (interessant d’estudiar en fase projecte). Cal
destacar la proposta de comunicació veïnal en fase de projecte i incloure un informe
pericial en fase projecte per evitar demandes.
- Es considera adient com a punt conflictiu però l’exposició és massa genèrica i no indueix
al coneixement de l’obra existent, en: planta (apuntant els espais que creuen més
conflictius i que seran importants com rotonda i Rial Pasqual, no apunta en cap moment
l’arbrat proper a la C-61)
- Punts singulars i a treballar durant l’obra: aporta una sèrie d’aspectes a treballar en fase
d’obra que també inclou i/o barreja en fase del projecte que semblen adients, però en
general són genèrics. Es proposa una gestió ambiental però centrada en la gestió dins
l’obra.
- finalment aporta un compromís d’acceptació de sancions si la desviació en obra es
comprova que és degut a mancances del projecte, aquest compromís es considera
redundant ja que la llei de contractes ho preveu.

5.- AUDINGINTRAESA, SA En quan als aspectes a resoldre en fase de projecte, s’han
agrupat segons aportació:
- Es considera que aporta bones opcions per tenir-ne cura, en:
La proposta de mantenir els materials ja utilitzats; utilització de sistemes urbans de
drenatge sostenible; estudi acurat de l’aparcament de cotxes (en aquest cas apunta al
caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització superficial de la
Riera en tots els projectes ja executats)
- Es considera adient com a punt conflictiu però l’exposició és massa genèrica i no indueix
al coneixement de l’obra existent, en: la proposta de millora de l’accessibilitat per vianants
entre carretera C-61 i Rambla (no aporta cap comentari de l’afectació a l’arbrat), la
connexió amb Barri sant Carles i elements transversals que connecten C-61 i Rambla
(proposa diferents aspectes interessants a tenir en compte alhora de elaborar el projecte).
- En aquests punts es considera que hi ha un cert desconeixement de l’obra executada
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anteriorment: elements transversals que connecten C-61 i Rambla (proposa diferents
aspectes interessants a tenir en compte alhora de elaborar el projecte però en sentit
genèric) i quan concreta, com exemple el pont (proposa enderrocar-lo).
- en aquests punts es considera no s’ha entès el caràcter pacífic i prioritàriament peatonal
que s’ha donat a la urbanització superficial de la Riera en tots els projectes ja executats: la
proposta d’ una rotonda a la cruïlla amb Pompeu Fabra; la proposta de dues rotondes en la
cruïlla de Torrent d’en puig.
6.- CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
En el document aportat estudia i enumera moltes problemàtiques i/o punts a tenir en
compte però les propostes son bàsicament encaminades a la solució en el moment de
l’obra i no en el moment del projecte objecte d’aquesta licitació. Per altra banda segons
documentació gràfica s’intueix que no s’ha entès la fase 4.1b. De tota manera destacaríem:
- Es considera adient com a punt conflictiu però l’exposició és massa genèrica i no indueix
al coneixement de l’obra existent, en: en l’arbrat i en garantir el drenatge superficial de la
riera.
- En aquests punts es considera no s’ha entès el caràcter pacífic i prioritàriament peatonal
que s’ha donat a la urbanització superficial de la Riera en tots els projectes ja executats: la
rotonda proposada al punt de trobada amb Torrent d’en Puig.
7.- EURO GEOTECNICA, SAU En quan als aspectes a resoldre en fase de projecte presentats,
s’han agrupat segons aportació:
- Es considera que aporta bones opcions per tenir-ne cura, en: manteniment dels criteris
de materials; revestiment de pedre dels murs.
- Es considera adient com a punt conflictiu però l’exposició és massa genèrica i no indueix
al coneixement de l’obra existent, en: Ordenació de les places d’aparcament (genèric i poc
realista); consolidació de l’arbrat (no detecta que hi ha un punt conflictiu); reforma i
actuació del pas inferior peatonal (no preveu problemàtica de cotes); integració o
demolició del pont.
- En aquest punt es considera no s’ha entès el caràcter pacífic i prioritàriament peatonal
que s’ha donat a la urbanització superficial de la Riera en tots els projectes ja executats: la
proposta de com estudiaran la rotonda en la cruïlla de Torrent d’en puig.

Tenint en compte les diferents propostes, la puntuació obtinguda ponderada per cada
licitador és la següent:
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- PAYMACOTAS ENGINEERING SA (1,5 punts)
Es valora positivament el grau de capacitat per valorar aquells punts conflictius a
solucionar amb l’executiu. Però no aporta la capacitat de transmetre el coneixement i la
comprensió del caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització
superficial de la Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
- XAVIER LLISTOSELLA – PIGRA ENGINEERING SL UTE (4 punts)
Es valora positivament la capacitat del tècnic de reconèixer quins poden ser els punts
conflictius d’un projecte d’aquestes característiques.
Es valora positivament la capacitat de transmetre el coneixement i la comprensió del
caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització superficial de la
Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
Es valora que és l’únic que posa de relleu que el tram final de la urbanització (cruïlla
Torrent d’en Puig) és el punt de transició entre l’espai urbà i l’espai natural.
I per finalitzar es valora positivament que és l’únic que aporta un objectiu ambiental en el
moment de l’elaboració del projecte, segons el certificat europeu BREEAM.
- ENGINYERIA REVENTOS, SL (2 punts)
Es valora positivament la capacitat del tècnic de reconèixer quins poden ser els punts
conflictius d’un projecte d’aquestes característiques.
I es valora positivament la capacitat de transmetre el coneixement i la comprensió del
caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització superficial de la
Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
- V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL (3 punts)
Es valora positivament la capacitat del tècnic de reconèixer quins poden ser els punts
conflictius d’un projecte d’aquestes característiques.
Es valora positivament la capacitat de transmetre el coneixement i la comprensió del
caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització superficial de la
Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
Es valora positivament l’aportació de la proposta de comunicació veïnal en fase de projecte
i incloure un informe pericial en fase projecte per evitar demandes.
- AUDINGINTRAESA, SA (1,5 punts)
Es valora positivament el grau de capacitat per valorar aquells punts conflictius a
solucionar amb l’executiu. Però no aporta la capacitat de transmetre el coneixement i la
comprensió del caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització
superficial de la Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
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- CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL (1 punt)
Es valora positivament el grau de capacitat per valorar aquells punts conflictius a
solucionar amb l’executiu. Però no aporta la capacitat de transmetre el coneixement i la
comprensió del caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització
superficial de la Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.
Es valora negativament el fet de que en el document aportat estudia i enumera moltes
problemàtiques i/o punts a tenir en compte però les propostes son bàsicament
encaminades a la solució en el moment de l’obra i no en el moment del projecte objecte
d’aquesta licitació. Per altra banda segons documentació gràfica s’intueix que no s’ha
entès la fase 4.1b
- EURO GEOTECNICA, SAU (1,5 punts)
Es valora positivament el grau de capacitat per valorar aquells punts conflictius a
solucionar amb l’executiu. Però no aporta la capacitat de transmetre el coneixement i la
comprensió del caràcter pacífic i prioritàriament peatonal que s’ha donat a la urbanització
superficial de la Riera en tots els projectes ja executats amb anterioritat.

Arenys de Munt, 28 de febrer de 2020
Arquitecta municipal
(doc signat digitalment)

Z:\Stecnics\PROJECTES RIERA\PROJECTE RIERA 2019-2020 R I PENYA-TORRENT D'EN PUIG\CONTRACTACIÓ PROJECTE\informe criteris
subjectius\INFORME TECNIC Millores Subjectives TRAM 4 RIERA.doc

