Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Procediment obert simplificat amb varis criteris de valoració. Adjudicació del
servei per a la Redacció de diferents plans de renovació de paviments
municipals a Capellades i Sant Joan de Vilatorrada. (Exp. 2021/12700)

FETS
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té programat el servei consistent en
la Redacció de diferents plans de renovació de paviments municipals a
Capellades i Sant Joan de Vilatorrada, amb un pressupost de vint-i-vuit mil
noranta-nou euros amb disset cèntims (28.099,17 €), IVA exclòs, que aplicant el
21% d’IVA de cinc mil nou-cents euros amb vuitanta-tres cèntims (5.900,83 €),
resulta un total de trenta-quatre mil euros (34.000,00 €), IVA inclòs.
2. Mitjançant decret núm. 6802, de 22 de juny de 2021, del president delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es va concedir
el recurs tècnic consistent en l’actuació referent a la Redacció de plans, projectes i
informes, en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023:
Codi XGL

Ens

21Y311665

Ajuntament de Capellades

21Y311666

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Actuació
Pla de renovació de paviments
municipals
Pla de renovació de paviments
municipals

3. Per decret núm. 7708, de 12 de juliol de 2021, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals s’aprovà l’expedient de contractació del referit
servei, així com el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
prescripcions tècniques (PPT). Aquest expedient es tramita de forma ordinària, no està
subjecte a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial, i es porta a
terme mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris de valoració.
4. El 3 de setembre de 2021 es publicà la convocatòria de licitació en el Perfil de
Contractant.
5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren ofertes les
empreses següents:
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1.
2.
3.
4.
5.

INGLOBA GROUP ASESORES, SL
PIÑOL SANJAUME, SL
PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL
LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL
PAYMACOTAS ENGINEERING, SA

6. El 3 de setembre de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura del
sobre A. Totes les empreses presentaren correctament la documentació assenyalada
en el PCAP, per la qual cosa la Mesa admeté les proposicions presentades i acordà
trametre la documentació tècnica a la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, sol·licitant l’informe tècnic
corresponent.
7. El Servei d’Equipaments i Espai Públic emeté un informe, signat el 2 de desembre
de 2021, de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i que
s’acompanya a la present resolució.
8. El 14 de desembre de 2021 es constituí la Mesa de Territori, amb l'objecte de
procedir a l’elevació de l’informe dels criteris de judici de valor i obertura del sobre B
(criteris automàtics).
9. De conformitat amb el referit informe, les empreses LANDEM PROJECT
MANAGEMENT, SL i PAYMACOTAS ENGINEERING, SA no van assolir la puntuació
mínima requerida d’acord amb la clàusula 1.11) del PCAP de 20 punts en la suma de
puntuacions dels dos criteris de judici de valor, per la qual cosa no van passar a la
següent fase.
10. Seguidament, es procedí a l’obertura del sobre B que conté l’oferta econòmica i
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica de la resta
d’empreses, i que oferí el resultat següent:

INGLOBA GROUP ASESORES, SL

19.499,00 €

Criteri
Visualitzacions
3D Render
2 ut

PIÑOL SANJAUME, SL
PI CONSULTORA D'ENGINYERIA
CIVIL I URBANISME, SL

26.565,80 €

2 ut

SI

21.900,00 €

2 ut

SI

EMPRESA

PREU
IVA exclòs

Criteri
Testimonis
Mescla bituminosa
SI
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11. D’acord amb les ofertes presentades, les empreses obtingueren la puntuació
següent:

EMPRESA

INGLOBA GROUP ASESORES, SL
PI CONSULTORA D'ENGINYERIA
CIVIL I URBANISME, SL
PIÑOL SANJAUME, SL

Punts
oferta

Punts
Criteri
vis. 3D
Render

40,87

5

Punts
Criteri
testimoni
mescla
bitum.
10

29,46

5

7,29

5

Punts
Judici
valor

Punts
totals

28,00

83,87

10

35,00

79,46

10

26,00

48,29

12. El llindar d’oferta anormalment baixa se situà respecte del criteri preu en 21.074,38 €,
IVA exclòs, i pel que fa a la resta de criteris, que la puntuació dels criteris automàtics 2.b
i 2.c fós superior a 6 punts i que en el conjunt dels criteris de judici de valor no assolís
un mínim de 25 punts.
13. A la vista que cap empresa es trobà en situació de presumpció d’anormalitat, la
Mesa proposà l’adjudicació a l’empresa INGLOBA GROUP ASESORES, SL, per ser la
seva oferta la millor en relació qualitat i preu, i classificà la resta d’empreses de
conformitat amb l’ordre següent:
EMPRESA
PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
79,46

PIÑOL SANJAUME, SL

48,29

14. Mitjançant escrit tramés el 15 de desembre de 2021 es requerí a l’empresa
INGLOBA GROUP ASESORES, SL perquè presentés la documentació que
s’especifica en la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta contractació.
15. L’empresa INGLOBA GROUP ASESORES, SL va presentar tota la documentació
el 21 de desembre de 2021 i el mateix dia es va trametre la documentació relativa a la
solvència professional al Servei d’Equipaments i Espai Públic, per tal que emetés el
corresponent informe de valoració.
16. El Servei d’Equipaments i Espai Públic emeté un informe, signat el 23 de
desembre de 2021, pel qual considerà correcta la solvència professional de la referida
empresa.
17. El termini d’execució del contracte és de dotze mesos, a comptar des de la
formalització del contracte.
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18. D’acord amb el decret núm. 7708, de 12 de juliol de 2021, la despesa derivada
d’aquesta contractació de trenta-quatre mil euros (34.000,00 €), IVA inclòs, es va fer
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22780 de l’exercici
2022. Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la
citada despesa existís consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici
2022.
19. Cal ajustar comptablement la consignació pressupostària, aprovada pel decret
núm. 7708, de 12 de juliol de 2021, per adequar-la a la baixa d’adjudicació i als nous
efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària

2022

-12.372,36 €

G/50200/15000/22780

2023

1.966,15 €

G/50200/15000/22780

20. La despesa corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un import de
vint-i-tres mil cinc-cents noranta-tres euros amb setanta-nou cèntims
(23.593,79 EUR), IVA inclòs, s’imputarà de conformitat amb el detall següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària

2022

21.627,64 €

G/50200/15000/22780

2023

1.966,15 €

G/50200/15000/22780

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 2023.
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. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 159 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
3. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest
procés de licitació no són anormalment baixes.
4. D’acord amb la clàusula 1.17 del PCAP, excepcionalment, no es fixa garantia del
contracte, donades les característiques i la naturalesa de la present contractació.
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5. La despesa 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 el
pressupost de l’exercici 2022.
6. 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 de la Refosa 1/2020
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per decrets
de la Presidència núms. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm.
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol,
publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de
2.11.2021.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- DECLARAR EXCLOSES de la contractació del servei consistent en la
Redacció de diferents plans de renovació de paviments municipals a Capellades
i Sant Joan de Vilatorrada a les empreses LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL i
PAYMACOTAS ENGINEERING, SA, per no haver assolit la puntuació mínima
requerida d’acord amb la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives
particulars de 20 punts en la suma de puntuacions dels dos criteris de judici de valor,
de conformitat amb la Mesa de Territori celebrada el 14 de desembre de 2021 i
l’informe tècnic del Servei d’Equipaments i Espai Públic, signat el 2 de desembre de
2021.
Segon.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori de 14 de
desembre de 2021 la contractació del servei consistent en la Redacció de diferents
plans de renovació de paviments municipals a Capellades i Sant Joan de
Vilatorrada a l’empresa INGLOBA GROUP ASESORES, SL, amb NIF B65804932,
no incursa en baixa anormal, per un import de dinou mil quatre-cents noranta-nou
euros (19.499,00 EUR) i l’IVA al 21%, de quatre mil noranta-quatre euros amb
setanta-nou cèntims (4.094,79 EUR), resultant un import total de vint-i-tres mil cinccents noranta-tres euros amb setanta-nou cèntims (23.593,79 EUR), d’acord amb
la seva oferta i les millores sobre els requisits tècnics mínims exigits que ha proposat
l’empresa i que han estat valorades.
Tercer.- AJUSTAR comptablement la consignació pressupostària aprovada pel decret
núm. 7708, de 12 de juliol de 2021, per adequar-la a la baixa d’adjudicació i als nous
efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:
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Exercici

Import (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària

2022

-12.372,36 €

G/50200/15000/22780

2023

1.966,15 €

G/50200/15000/22780

Quart.- DISPOSAR la despesa de de vint-i-tres mil cinc-cents noranta-tres euros
amb setanta-nou cèntims (23.593,79 EUR), IVA inclòs, la qual s’imputarà de
conformitat amb el detall següent:
Exercici

Import (IVA inclòs)

Aplicació pressupostària

2022

21.627,64 €

G/50200/15000/22780

2023

1.966,15 €

G/50200/15000/22780

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 2023.
Cinquè.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori, d’acord amb el
detall següent:
EMPRESA
1 PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL
2 PIÑOL SANJAUME, SL
Sisè.- COMUNICAR a l’empresa adjudicatària que, dins el termini de 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar el
contracte.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i als Ajuntaments de Capellades i de Sant Joan de Vilatorrada, i
PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2021/0012700
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
D0506SE27 Serveis obert simplificat
Contractació decret adjudicació plans renovació paviments Capellades Sant
Joan Vilatorrada
Procediment obert simplificat amb varis criteris de valoració. Adjudicació del
servei per a la Redacció de diferents plans de renovació de paviments
municipals a Capellades i Sant Joan de Vilatorrada

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

INGLOBA GROUP ASESORES SL - B65804932
2202900012 - -12.372,36€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Intervenció General
Ser. Equipaments i Espai Públic
SSC/SMC/UADC/MM 37404
D 7708/2021

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Joan Closa Pujabet (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Montserrat Tordera Vigas (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
14/01/2022, 15:17

Proposa

17/01/2022, 09:51

Intervenció General

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

17/01/2022, 15:11

Josep Abella Albiñana (SIG)

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)
Secretària General

Petra Mahillo Garcia (TCAT)

17/01/2022, 23:12

18/01/2022, 07:38
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Documents vinculats
Informe(bc3714ff7f7020b2d47b)
Perfil

Signatari
Data signatura
Marcos De Francisco De Arriba (TCAT) 02/12/2021, 22:11

Registre de Decrets - Diputació de Barcelona
Decret Núm. 140 de data 17/01/2022

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 29d95f7e1b408dbbf57c Adreça de validació:

Pàgina 7

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
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Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Servei d’Equipaments i Espai Públic

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI PER A LA REDACCIÓ DE DIFERENTS PLANS DE
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS MUNICIPALS A CAPELLADES I SANT
JOAN DE VILATORRADA.
Nº EXPEDIENT: 2021/0012700
1. INTRODUCCIÓ
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor
pel procediment obert simplificat relatiu a la contractació de la redacció de
diferents Plans de renovació de paviments municipals a CAPELLADES i SANT
JOAN DE VILATORRADA.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de vint-ivuit mil noranta-nou euros amb disset cèntims (28.099,17€), IVA exclòs, trentaquatre mil euros (34.000,00€) IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent
detall:
PLANS RENOVACIÓ PAVIMENTS
Import sense IVA
IVA

28.099,17 €
21%

TOTAL

5.900,83 €
34.000,00 €

En data 28 de setembre de 2021 la Mesa de Territori, va procedir a l’obertura
del sobre A, corresponent a la documentació administrativa i criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, de les següents empreses:
1

EMPRESA
INGLOBA GROUP ASESORES, SL

2

PIÑOL SANJAUME, SL

3

PI CONSULTORA D’ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL

4

LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL

5

PAYMACOTAS ENGINNERING, SA

Al següent punt, s’especifiquen els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert simplificat i recollits en
la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a
l’efecte.
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2. CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (40%, EQUIVALENT A 40 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 per passar a
valorar els criteris avaluables de forma automàtica.
Criteri
1.a)
Memòria
metodològica
pel
desenvolupament
del
treball ................................................................................................... De 0 a 30 punts

- Documentació a presentar:
Memòria i organigrama amb una extensió màxima de 5 pàgines (cada
pàgina serà una cara d’un full de mida DIN A4, cos de lletra mínim de 10)
més el diagrama de barres. (No es tindrà en compte la informació de la
Memòria que superi aquesta extensió).
- Valoració:
Gestió i organització del treball: Explicació del desenvolupament del
contracte amb les fases de treball, les consultes a realitzar, les possibles
incidències, assignació de tasques de l’equip al llarg de l’assistència
tècnica, indicant la fase en que participaran així com la dedicació de
cadascú. En particular, es descriurà la metodologia per fer el treball de
camp (diagnosi dels paviments existents (flexibles, formigó,
prefabricats,etc.), classificació dels vials en funció del seu caràcter (bàsic,
local, veïnal i altres), determinació de les patologies existents, i la
generació de propostes. També es valora el procediment per emplenar la
base dades acces / excel que facilitarà la Diputació i GIS que es crearà
per facilitar-ne la gestió de les dades.
La memòria metodològica ha de contenir:
- Organigrama de l’equip tècnic que desenvoluparan els Plans (extensió
màxima de 1 pàgina més el diagrama de barres) ..... ........ De 0 a 10 punts
•

Descripció de la responsabilitat i les tasques a desenvolupar en les
diferents fases de redacció dels Plans per cada membre de l’equip.

•

S’adjuntarà diagrama de barres de la planificació (diagrama de
Gantt), amb expressió de les diferents activitats a desenvolupar, fites
i reunions tot indicant els tècnics proposats per cadascuna d’elles i
de la seva dedicació i terminis proposats. En cas que el diagrama de
barres inclogui informació relativa al cost del contracte, caldrà
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indicar-ho en percentatges, sent la inclusió de qualsevol dada
econòmica en valor absolut motiu d’exclusió de la licitació.
- Proposta metodològica i organitzativa del treball (extensió màxima de 4
pàgines) ............................................................................De 0 a 20 punts
•

Identificació de les fases de redacció dels Plans en relació als
objectius a assolir, assignació de recursos i dedicació per a cada
fase

•

Identificació dels agents externs (administracions, propietaris,
col·lectius, etc.) que cal tenir en compte en la redacció dels Plans i
descripció dels processos d’integració d’aquests agents a l’estudi.

•

Descripció de la metodologia per gestionar la validació per part del
promotor de les diferents fases dels estudis i de les modificacions,
així com per la gestió d’incidències.

•

Proposta de classificació de les possibles patologies (superficial,
estructural, etc) per cada tipus de paviment i categoria de vials que
permetin definir les propostes d’actuació més adients per a cada cas
i que permetin limitar el PEM (pressupost d’execució material del
projecte). Es plantejaran diferents alternatives d’actuació en funció
del grau d’afectació que presenti cada carrer. Finalment s’exposarà
proposta de priorització de les actuacions per facilitar les tasques de
reposició a l’Ajuntament en funció del pressupost anual destinat a
reparació de paviments.

•

Descripció del procediment de treball, com a mínim per als següents
aspectes:
a. Treball de camp.
b. Diagnosi de les patologies existents.
c. Grau d’afectació per a cada tram de vial. Exposició justificada

•

sobre la necessitat de reparar o reposar totalment el ferm d’un
tram a partir del % de patologies i de la seva gravetat.
d. Classificació dels vials i divisió en trams.
e. Generació de propostes d’actuacions en funció de la tipologia,
patologia i grau d’afectació de cada tram.
f. Anàlisi de costos de les propostes d’actuacions.
g. Priorització de les actuacions.
Implantació al software Acces / Excel / Gis que facilitarà la Diputació
de Barcelona com a base per a cada Pla.
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•

Jornada explicació funcionament software gestió i actualització
paviments als responsables municipals.

Aquest criteri valora el coneixement de l’ofertant de les particularitats
organitzatives del treball i redunda en un desenvolupament millor del treball.
Criteri 1.b) Metodologia per a la realització de les tasques de camp de l’inventari
per a la determinació de les patologies .............................................De 0 a 10 punts

- Documentació a presentar:
Memòria amb una extensió màxima de 2 pàgines (cada pàgina serà una
cara d’un full de mida DIN A4, cos de lletra mínim de 10). (No es tindrà en
compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió).
- Valoració:
Metodologia a seguir durant la realització la realització dels treballs de
camp de l’inventari de les patologies i especificant com es resoldran els
punts conflictius i classificació de les patologies més rellevants.
La metodologia ha de contenir:
- Una descripció detallada del procediment dels treballs de camp de
l’inventari: planificació, procediment d’identificació, ubicació i amidament
en planta i alçat (superficial / estructural) de l’afectació i equips de suport.
S’explicarà la metodologia de les auscultacions de ferm i les extraccions
de testimonis associades (sense especificar el nombre de jornades),
(extensió màxima de 2 pàgines).
- Proposta de SIG per representació de les dades.
- Proposta d’introducció de dades al software de gestió a mesura que
avancen els treballs per representar la informació existent i facilitar la
gestió a temps real pel Tècnic Gestor i responsables municipals.
Aquest criteri permet valorar el coneixement de l’ofertant de les alternatives
tècniques que poden donar solució a l’objecte del treball i redunda en una millor
proposta tècnica del treball.
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3. VALORACIÓ OFERTES PRESENTADES
Criteri 1.a) Memòria metodològica pel desenvolupament del treball. Fins a 30
punts

La valoració s’ha atorgat a les ofertes presentades per les empreses admeses
que respon més ajustadament a la descripció que es fa a continuació:
EMPRESA

1

INGLOBA
GROUP
ASESORES,
SL

MEMÒRIA METODOLÒGICA PLANS
Organigrama i Proposta metodològica
Es presenta una assignació de responsabilitats adequada
per als membres de l’organigrama. S’adjunta diagrama de
barres que es considera molt correcte on s’indiquen les
característiques i dedicacions i noms i titulació dels
especialistes que intervindran a cada treball i cada fase.
La puntuació de l’apartat de l’organigrama és de 10 punts.
Identificació molt adequada de les fases de redacció dels
Plans preveient-se un total de 7 fases. Entre aquestes
fases s’inclou fase d’Inventari i Diagnosi que inclou
recepció documentació de partida, treball de camp per
inventari i diagnosi definits amb el grau de detall
necessari. S’indiquen correctament els objectius,
assignacions de recursos i dedicacions de manera
coherent amb l’abast del treball.
La metodologia no identifica de manera clara i concisa els
agents externs que intervindran en els treballs.
Identifica fites dels treballs en que s’estimen convenients
reunions però sense especificar agents ni accions que
se’n deriven.
Descriu correctament les possibles patologies esperables
però no indica la necessària classificació per gravetat.
El procediment de treball és molt concret i detallat.
No s’especifica de manera concreta com es procedirà per
incorporar la informació al software a facilitar per la
Diputació, incloent GIS ni s’especifica com es preveu la
jornada per explicar el funcionament als responsables
municipals.
La puntuació de l’apartat de metodologia és de 10 punts
Per tant la puntuació total és de 20 punts.
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EMPRESA

MEMÒRIA METODOLÒGICA PLANS
Organigrama i Proposta metodològica
Es presenta una assignació de responsabilitats adequada
per als membres de l’organigrama. S’adjunta diagrama de
barres que es considera molt correcte on s’indiquen les
característiques i dedicacions dels especialistes que
intervindran a cada treball i cada fase.
La puntuació de l’apartat de l’organigrama és de 10 punts.
Identificació molt adequada de les fases de redacció dels
Plans preveient-se un total de 7 fases. Entre aquestes
fases s’inclou fase de recopilació de documentació i
inventari i diagnosi definits correctament i específics per a
cada municipi. S’indiquen correctament els objectius,
assignacions de recursos i dedicacions de manera
coherent amb l’abast del treball.
S’identifiquen els agents externs que intervindran
genèricament sense informació particular per als municipis
objecte de la licitació.

2

PIÑOL
SANJAUME,
SL

Fixa de manera adequada i per cada fase del treball les
fites dels treballs en que caldrà revisió i es lliurarà
documentació.
No es concreten les patologies i graus d’afectació no
podent-se valorar aquests criteris rellevants per al treball.
El procediment de treball és concret i detallat però no
especifica com es classificaran els vials, criteri necessari
per establir les prioritats d’actuació.
La metodologia no especifica de manera concreta com es
procedirà per incorporar la informació al software a facilitar
per la Diputació, incloent GIS ni s’especifica com es
preveu la jornada per explicar el funcionament als
responsables municipals.
La puntuació de l’apartat de metodologia és de 10 punts
Per tant la puntuació total és de 20 punts.
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EMPRESA

MEMÒRIA METODOLÒGICA PLANS
Organigrama i Proposta metodològica
Es presenta una assignació de responsabilitats molt
adequada per a cada membre de l’organigrama que es
considera correcte indicant característiques dels
especialistes que intervindran a cada treball. No s’inclou
explícitament el diagrama de barres sol·licitat si bé al
document s’exposa de manera adequada les activitats,
fites i reunions.
La puntuació de l’apartat de l’organigrama és de 7 punts.
Identificació molt adequada de les fase de redacció dels
Plans amb objectius, assignacions de recursos i
dedicacions coherents amb l’abast del treball.

3

PI
CONSULTORA
D’ENGINYERI
A CIVIL I
URBANISME,
SL

S’identifiquen els agents externs que intervindran en els
estudis de manera detallada i concreta pels Plans a
realitzar.
Fixa adequadament els diferents moments del projecte en
que caldrà revisió per part de la Diputació i dels
ajuntaments implicats.
Descriu les patologies i graus d’afectació de manera
genèrica sense concretar informació de detall però amb
justificació adequada i coherent.
El procediment de treball és genèric però recollint tots els
criteris i característiques de cada Pla i per tant es
considera coherent i òptim.
La documentació de cada tram s’incorporarà al software a
facilitar per la Diputació, incloent GIS i jornada per explicar
el funcionament als responsables municipals de manera
completa i òptima per facilitar el seu posterior us.
La puntuació de l’apartat de metodologia és de 19 punts
Per tant la puntuació total és de 26 punts.
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EMPRESA

MEMÒRIA METODOLÒGICA PLANS
Organigrama i Proposta metodològica
Es presenta organigrama amb una assignació de
responsabilitats i titulació professional adequada al treball.
S’adjunta diagrama de barres que no preveu fase d’anàlisi –
diagnosi de la situació actual que es considera necessària i
important per al treball. S’indiquen característiques,
dedicacions i titulació dels especialistes que intervindran a
cada treball i fase d’acord amb els criteris del treball.
La puntuació de l’apartat de l’organigrama és de 5 punts.
Identificació insuficient de les fases de redacció dels Plans
preveient-se un total de 3 fases. No s’inclou fase per
Inventari i Diagnosi. S’indiquen de manera coherent els
objectius, assignacions de recursos i dedicacions d’acord
amb l’abast del treball.

4

LANDEM
PROJECT
MANAGEMENT
, SL

S’identifiquen de manera genèrica i poc concreta els agents
externs que intervindran en els treballs. Es preveuen
reunions al final de cada fase amb la possibilitat d’augmentar
la freqüència si el treball ho requereix però sense detallar la
possible motivació.
Descriu adequadament les principals patologies incloent
proposta d’índex de prioritat en funció de la gravetat, tipologia
i classificació del vial.
El procediment per al treball de camp és poc concret no
descrivint com es determinaran les patologies ni com es
quantificarà la seva dimensió i tipologia estructural. No es
descriu el procediment de diagnosi per classificar les
patologies. L'anàlisi del grau d’afectació i de classificació dels
vials és molt genèric no aportant informació rellevant. Es
proposa una metodologia per a la generació de propostes
correcta amb l’objectiu d’ajustar costos.
La documentació de cada tram s’incorporarà en un SIG, no
es defineixen les dades gràfiques que es mostraran per
facilitar l’accés a la base de dades de Diputació. Es preveu
jornada amb contingut adequat per explicar el funcionament
als responsables municipals.
La puntuació de l’apartat de metodologia és de 9 punts
Per tant la puntuació total és de 14 punts.
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EMPRESA

MEMÒRIA METODOLÒGICA PLANS
Organigrama i Proposta metodològica
Es presenta una assignació de responsabilitats adequada
per als membres de l’organigrama. Les dedicacions
previstes per l’equip tècnic són incoherents i insuficients
per les tasques de major volum del treball. S’adjunta
diagrama de barres que no preveu fase d’anàlisi –
diagnosi de la situació actual que es considera necessària
i important per al treball. S’indiquen característiques,
dedicacions i titulació dels especialistes que intervindran a
cada treball i fase.
La puntuació de l’apartat de l’organigrama és de 5 punts.
Identificació insuficient de les fases de redacció dels Plans
preveient-se un total de 4 fases. No s’inclou fase
específica per Inventari i Diagnosi. S’indiquen
correctament els objectius, assignacions de recursos i
dedicacions de manera coherent amb l’abast del treball.

5

PAYMACOTAS
ENGINNERING
, SA

La metodologia no identifica els agents externs que
intervindran en els treballs.
S’identifiquen de manera genèrica i poc concreta la
metodologia per gestionar la validació per part del
Promotor.
No es proposa cap classificació de les possibles
patologies que es detectin.
El procediment per al treball de camp és poc concret no
descrivint com es determinaran les patologies ni com es
quantificarà la seva dimensió i tipologia estructural. No es
descriu el procediment de diagnosi per classificar les
patologies, ni classificació dels vials prevista, ni proposta
de priorització de les propostes d’actuacions.
No especifica com es procedirà a incorporar la informació
al software a facilitar per la Diputació, incloent GIS ni
s’especifica com es preveu la jornada per explicar el
funcionament als responsables municipals.
La puntuació de l’apartat de metodologia és de 4 punts
Per tant la puntuació total és de 9 punts.
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Criteri 1.b) Metodologia per a la realització de les tasques de camp de l’inventari
per a la determinació de les patologies. Fins a 10 punts

La màxima valoració s’ha atorgat a les ofertes presentades per les empreses
admeses que respon més ajustadament a la descripció que es fa a continuació:

1

INGLOBA GROUP ASESORES, SL

EMPRESA

METODOLOGIA TASQUES DE CAMP
Inventari i determinació patologies
La metodologia prevista per als treballs de camp és realista i ajustada
d'acord amb els materials tècnics que es proposen utilitzar i per tant es
considera adequada per als objectius del treball. Defineix proposta de
classificació i urgència per les patologies en funció del vial que permet
resoldre fàcilment els possibles conflictes de priorització de les
actuacions i s’estima coherent amb els objectius previstos.
El procediment de camp preveu una primera inspecció visual i
fotogràfica sobre el terreny per determinar les patologies. Per afinar
anàlisi, diagnosi i proposta en patologies greus es preveu segona visita
de detall que s’estima com a procediment òptim ja que permet
subsanar errors, arribar al detall i destinar majors recursos a les
patologies més greus i/o importants.
Per contra, no estableixen criteris específics per organitzar ordre i
prioritat de les inspeccions de camp que s’estima necessari per valorar
la idoneïtat dels terminis previstos.
La metodologia per amidar les patologies es preveu en base a
cartografia de base, fotografies 360º esfèriques geoposicionades,
udòmetre i amidament amb regla rígida. Els mètodes més específics es
realitzaran gràcies a la previsió de segona visita considerant-se la
metodologia molt completa i que permet minimitzar errades
d’amidament.
En la metodologia proposada no s’especifiquen els criteris tècnics ni
temporals que s’empraran per decidir quan i en quina ubicació es
realitzen les extraccions de testimonis. Aquest criteri és necessari per
preveure les afectacions a la mobilitat dels municipis i poder establir la
idoneïtat temporal.
Des del SIG proposat es podran apreciar directament les patologies
inventariades, la seva gravetat i el % de carrer afectat. Aquests criteris
de visualització es consideren òptims ja que facilita a l’Ajuntament un
anàlisi global de la situació dels paviments sense necessitat d’anar a
cada fitxa individual.
Durant la inspecció de camp, es preveu actualitzar setmanalment les
dades al SIG, permetent als tècnics gestors seguir l’avanç dels treballs
amb una periodicitat òptima per controlar l’avanç dels treballs.
Per tant la puntuació és de 8 punts.
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EMPRESA

METODOLOGIA TASQUES DE CAMP
Inventari i determinació patologies
La metodologia prevista per als treballs de camp preveu etapa de
recollida d'informació i visites que justifiquen els terminis establerts i
per tant es considera suficient. Per contra, no inclou proposta de
criteris per classificació i urgència per decidir les prioritats d'actuació /
conflictes greus i urgents que es considera necessari per establir les
prioritats davant les possibles urgències que es detectin.

2

PIÑOL SANJAUME, SL

El procediment de camp preveu visita prèvia sobre el terreny per
dissenyar recorreguts i prioritats. Establertes les prioritats s’iniciaran les
visites de camp a cada tram en base a les prioritats i possibles
consideracions municipals. Aquest procediment s’estima molt adequat
ja que permet detectar amb facilitat les possibles urgències.
Els treballs de camp s'organitzaran de dilluns a dijous deixant el
divendres per entrada de dades al programa de gestió per informar
setmanalment. La proposta és correcta ja que permet fer un seguiment
amb una periodicitat molt alta i que per tant s’estima òptima.
La metodologia per amidar les patologies es basa en la inspecció
visual amb suport del reportatge fotogràfic georefenciat. Per contra, no
s'especifiquen les eines que s'utilitzaran per determinar in-situ la
superfície d’afectació de les patologies. Aquesta omissió es considera
rellevant per evitar errades de quantificació i per tant evitar variacions
rellevants de pressupost.
En la metodologia proposada no s’especifiquen els criteris tècnics ni
temporals que s’empraran per decidir quan i en quina ubicació es
realitzen les extraccions de testimonis. Aquest criteri és necessari per
preveure les afectacions a la mobilitat dels municipis i poder establir la
idoneïtat temporal.
No s'especifiquen les dades que es podran visualitzar directament des
del SIG per accedir a les fitxes dels carrers i que s’estimen necessàries
per facilitar l’accés a les dades més rellevants.
En la metodologia dels treballs de camp, proposen actualitzar
setmanalment les dades al SIG, en concret cada divendres, durant
inspecció camp fet que permet als tècnics gestors seguir l’avanç dels
treballs amb una periodicitat òptima per al control.
Per tant la puntuació és de 6 punts.
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3

PI CONSULTORA D’ ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL

EMPRESA

METODOLOGIA TASQUES DE CAMP
Inventari i determinació patologies
La metodologia prevista per als treballs de camp és realista i ajustada
d'acord amb els materials tècnics que es proposen utilitzar i per tant es
considera adequada per als objectius del treball.
Defineix proposta de classificació de les patologies i prioritat d’actuació
en funció del vial que permet resoldre fàcilment els possibles conflictes
de priorització de les actuacions i que s’estima coherent amb els
objectius previstos.
El consultor estableix criteris específics per organitzar ordenadament i
prioritzant el treball per barris i nuclis per obtenir informació completa i
facilitar la lectura dels resultats que es considera adient per al treball
previst. Per contra no s'especifica previsió del termini previst per
realitzar els treballs de camp ni dedicació setmanal estimada.
El procediment de camp preveu realitzar una única visita a cada tram
de carrer realitzant una inspecció visual i fotogràfica sobre el terreny
per determinar les patologies. S'utilitzarà aplicació de SIG per ubicar
les patologies sobre el terreny i aconseguir amidaments amb una
precisió que es considera suficient per a les característiques del treball.
Inclou criteri per a la ubicació de l’extracció de testimoni prevista en un
dels vials amb major pas de vehicles, s’estima la ubicació com l’òptima
per obtenir una major representativitat dels treballs.
Des del SIG proposat es podran apreciar directament les dades més
rellevants (Classificació, tipus i estat ferm, entre les més
representatives) sense necessitat d’accedir a les fitxes individuals de
cada tram. La proposta es considera correcta ja que facilitarà als
responsables municipals la lectura dels resultats.
El consultor proposa actualitzar les fitxes i el SIG amb una periodicitat
bisetmanal que es considera suficient per poder portar un control
correcte dels treballs de camp. Aquesta periodicitat està justificada per
poder entrar dades de barris i nuclis complets d'acord proposta
organitzativa i facilitar interpretació completa. L’entrada de dades de
barris i nuclis al complet es considera correcta ja que permet analitzar i
extreure conclusions d’àmbit complets.
Per tant la puntuació és de 9 punts.
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4

LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL

EMPRESA

METODOLOGIA TASQUES DE CAMP
Inventari i determinació patologies
La metodologia no és l'adient per un Pla de paviments al destinar una
part important dels recursos a l’anàlisi de paviments i paràmetres que
no són objecte del treball i que per tant impliquen dedicació insuficient
als paviments de calçada. Proposa classificació de patologies per tipus
paviment i importància de la via definint 3 nivells de gravetat però
sense establir-ne els criteris de classificació que s’estimen necessaris
per considerar correcte la proposta.
Els terminis dels treballs de camp són els adients per un Pla de
paviments tot i preveure anàlisi de dades que no formen part del treball
i que distorsionen els terminis.
No s'estableix cap ordre sobre com s'organitzarà la visita de camp. Es
realitzarà inspecció visual per determinar les patologies però no
s'especifiquen les eines que s’utilitzaran per amidar les superfícies de
les patologies. Per tant no es pot valorar l’organització de camp.
En la metodologia proposada no s’especifiquen els criteris tècnics
temporals i d’ubicació de l’extracció de testimoni. Aquest criteri és
necessari per preveure les afectacions a la mobilitat dels municipis i
poder establir la idoneïtat temporal.
No s'especifiquen les dades que es podran visualitzar directament des
del SIG per accedir a les fitxes dels carrers i que s’estimen necessàries
per facilitar l’accés a les dades més rellevants.
No es defineix periodicitat d'entrada de dades al SIG mentre durin els
treballs de camp no permetent el seguiment en temps real per part dels
agents implicats el que es considera negatiu.
Per tant la puntuació és de 3 punts.
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PAYMACOTAS ENGINNERING, SA

EMPRESA

METODOLOGIA TASQUES DE CAMP
Inventari i determinació patologies
La metodologia prevista per als treballs de camp és l'adient per un Pla
de paviments tot i que s’estima necessària una major dedicació a les
visites de camp insitu. Defineix proposta de classificació i anàlisi dels
vials per poder-ne establir jerarquització en funció del trànsit amb
proposta d'assaig de placa de càrrega per definir esplanada que es
considera correcte en el supòsit que sigui necessari renovar tot el
paquet de ferm.
Degut al caràcter eminentment visual del treball en que cal recórrer tots
els trams dels carrers i vials del municipi, s'estima la dedicació definida
per als treballs de camp insuficient. El procediment no preveu iniciar les
fitxes fins finalitzats tots els treballs de camp no permetent seguiment
en temps real a la Diputació.
No s'estableixen criteris sobre com s'organitzarà la visita de camp ni
quins àmbits es prioritzaran el que es considera necessari per poder
dedicar els recursos a les actuacions més rellevants.
La metodologia per amidar les patologies es preveu en base a la
inspecció visual més la utilització d’un deflectòmetre per poder acurar
l’amidament de les patologies. El sistema es considera correcte si bé
no s’estableix el grau d’utilització del deflectòmetre respecte el total de
vials de l’àmbit.
En la metodologia proposada no s’especifiquen els criteris tècnics ni
temporals que s’empraran per decidir quan i en quina ubicació es
realitzen les extraccions de testimonis. Aquest criteri és necessari per
preveure les afectacions a la mobilitat dels municipis i poder establir la
idoneïtat temporal.
No s'especifiquen les dades que es podran visualitzar directament des
del SIG per accedir a les fitxes dels carrers i que s’estimen necessàries
per facilitar l’accés a les dades més rellevants.
No es defineix periodicitat d'entrada de dades mentre durin els treballs
de camp no permetent el seguiment en temps real per part dels agents
implicats el que es considera negatiu.
Per tant la puntuació és de 4 punts.
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4. RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES EN RELACIÓ ALS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENGUIN D’UN JUDICI DE VALOR
La puntuació obtinguda en cada un dels subapartats i en el total de criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor és:
Criteri 1.A)
EMPRESA

Criteri 1.B)

TOTAL

Memòria metodològica
treball
Organigrama

Memòria metodològica
propostes tècniques baix
Metodologia
cost

Màxim 40
punts

INGLOBA GROUP
ASESORES, SL

10

10

8

28

PIÑOL SANJAUME, SL

10

10

6

26

7

19

9

35

5

9

3

17

5

4

4

13

PI CONSULTORA
D'ENGINYERIA CIVIL I
LANDEM PROJECT
MANAGEMENT, SL
PAYMACOTAS
ENGINNERING, SA

Les empreses LANDEM PROJECT MANAGEMENT, SL i PAYMACOTAS
ENGINEERING, SL , no han assolit la puntuació mínima de 20 punts en la
suma de puntuacions dels dos criteris, i es proposa la seva exclusió.
Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor del procediment obert simplificat, amb pluralitat de criteris d’adjudicació
relatiu a la contractació del servei per a la redacció de diferents Plans de

renovació de paviments municipals a Capellades i Sant Joan de
Vilatorrada els signants proposen a la Mesa de Territori el present informe.
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