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INFORME TÈCNIC SOBRE B

ANTECEDENTS:
En data 1 de febrer de 2019 es va realitzar l’acta d’obertura del sobre B (criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor) de la licitació per procediment obert
simplificat del contracte d’obres de vianantització del carrer Santa Anna i un tram del
carrer Fàbrica, entre el carrer Santa Anna i el carrer Plana de l’Hospital.
Les pliques presentades i admeses a la licitació han estat les següents:
PLICA

EMPRESA LICITADORA

1

VORACYS, SL

2

CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL

Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor estan establerts a l’apartat
J.1 del Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars
del Contracte.

VALORACIÓ MOTIVADA:
L’obertura i l’anàlisi de la documentació tècnica ha donat el següent resultat:
PLICA 1 – VORACYS, SL ........................................................................... 21,20 punts
a) Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast,
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: 5,40
punts
L’empresa VORACYS, SL fa una anàlisi molt bona i completa del conjunt de les obres
a executar I del seu abast.
La plica fa una bona anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte.

1/4

b) Planificació i programació de l’obra i descripció del procediment constructiu,
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que
constitueixen el camí crític, acompanyat del diagrama de Gantt:: 7,80 punts
L’empresa VORACYS, SL presenta una molt bona descripció del procediment
constructiu, enumerant les diferents activitats en què es dividirà l’obra.
La descripció de la planificació i programació de l’obra, que proposa dividir en 4 fases,
es considera molt completa i detallada i proposa un termini d’execució de 4 mesos
La plica descriu de forma correcta les principals afectacions previstes durant les obres.
La identificació d’aquelles activitats que constitueixen un camí crític es considera
correcta i ben justificada.
Aporta un diagrama de Gantt correcte i molt complet.
c) Proposició de millores a la cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos: 8,50 punts
La cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos presenta actualment el problema del
desnivell existent entre l’accés al supermercat ubicat a la cruïlla en qüestió i els
accessos als habitatges existents al carrer Sant Anna. Per tal de salvar aquest
desnivell, actualment existeixen uns graons a la vorera.
El Projecte d’obres contempla una solució a aquest problema, consistent en
eliminar el primer graó i reduir la llargada dels següents, a través de les pendents
transversals del carrer Santa Anna.
En aquest apartat es valorarà que l’empresa licitadora, a partir de la seva anàlisi de
la problemàtica, proposi una alternativa de solució i argumenti en què millora a la
contemplada en el Projecte d’obres, considerant tots els factors que intervenen
(estètica, accessibilitat, seguretat, etc.) o bé defensi i argumenti que la millor solució
és la que planteja el Projecte.
La solució proposada no pot abastar més enllà de l’espai de la cruïlla ni pot alterar
de manera significativa l’espai destinat a calçada. Es valoraran tant aquelles
solucions que donin la màxima continuïtat a l’itinerari de vianants com aquelles que
incorporin algun element de mobiliari urbà.
Aquesta proposta de millora, si és acceptada per la Direcció Facultativa de de les
obres, formarà part del contracte i no suposarà un increment del preu del contracte.
L’empresa VORACYS, SL presenta una millora de la cruïlla, consistent en una rampa
fins a la porta corredissa del supermercat, acompanyada d’un passamà i una jardinera
d’acer corten.
Cal assenyalar que el corten no és un material adequat per a un passamà i que no
queda prou acreditat en la proposta si el pendent que tindrà aquesta rampa quedarà
dins dels límits de l’accessibilitat normativament establerts.
No obstant això, es valora positivament la proposta que, en tot cas, haurà d’ésser
validada tècnicament per la Direcció Facultativa, en cas que VORACYS,SL resulti
l’empresa adjudicatària del contracte d’obres, tal i com preveu el Plec de Clàusules
Administratives Particulars del Contracte.
La plica es valora de forma global com a bona i molt completa, assolint una puntuació
de 21,20 punts.
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PLICA 2 – CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL .......... 23,00 punts
a) Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast,
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: 6,00
punts
L’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL fa una anàlisi molt
bona i completa del conjunt de les obres a executar I del seu abast.
La plica fa una excel·lent anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte.
b) Planificació i programació de l’obra i descripció del procediment constructiu,
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que
constitueixen el camí crític, acompanyat del diagrama de Gantt:: 8,00 punts
L’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL presenta una bona
descripció del procediment constructiu.
La descripció de la planificació i programació de l’obra, que proposa dividir en 4 fases,
es considera molt completa i molt detallada i proposa un termini d’execució de 4
mesos.
La plica descriu de forma molt completa i detallada les principals afectacions previstes
durant les obres.
La identificació d’aquelles activitats que constitueixen un camí crític es considera
correcta i ben justificada.
Aporta un diagrama de Gantt correcte i molt complet.
c) Proposició de millores a la cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos: 9,00 punts
La cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos presenta actualment el problema del
desnivell existent entre l’accés al supermercat ubicat a la cruïlla en qüestió i els
accessos als habitatges existents al carrer Sant Anna. Per tal de salvar aquest
desnivell, actualment existeixen uns graons a la vorera.
El Projecte d’obres contempla una solució a aquest problema, consistent en
eliminar el primer graó i reduir la llargada dels següents, a través de les pendents
transversals del carrer Santa Anna.
En aquest apartat es valorarà que l’empresa licitadora, a partir de la seva anàlisi de
la problemàtica, proposi una alternativa de solució i argumenti en què millora a la
contemplada en el Projecte d’obres, considerant tots els factors que intervenen
(estètica, accessibilitat, seguretat, etc.) o bé defensi i argumenti que la millor solució
és la que planteja el Projecte.
La solució proposada no pot abastar més enllà de l’espai de la cruïlla ni pot alterar
de manera significativa l’espai destinat a calçada. Es valoraran tant aquelles
solucions que donin la màxima continuïtat a l’itinerari de vianants com aquelles que
incorporin algun element de mobiliari urbà.
Aquesta proposta de millora, si és acceptada per la Direcció Facultativa de de les
obres, formarà part del contracte i no suposarà un increment del preu del contracte.
L’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL demostra haver fet
una molt bona anàlisi de la problemàtica existent a la cruïlla i ha optat per defensar la
solució de Projecte, en base al fet que ens trobem en un punt amb diversos pendents
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confrontants i amb l’objectiu d’evitar l’aparició d’elements que suposin una interferència
per a la mobilitat (baranes o passamans).
Es considera que la justificació de l’anàlisi realitzada per tal d’arribar a aquesta
conclusió està argumentada de forma correcta i molt completa.
La plica es valora de forma global com a molt bona i molt completa, assolint una
puntuació de 23,00 punts.

CONCLUSIONS:
Com a resultat de l’avaluació del conjunt de criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor, d’acord amb allò que estableix el Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte, s’adjunta a continuació el quadre resum amb la puntuació
assolida en cada apartat per cadascuna de les pliques analitzades:

PLICA

EMPRESA LICITADORA

a)

b)

c)

TOTAL

1

VORACYS, SL

5,40

7,80

8,00

21,20

2

CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL

6,00

8,00

9,00

23,00

Per tant, les dues pliques analitzades han assolit una puntuació igual o superior al
llindar mínim de 17,50 punts establert en l’avaluació dels criteris que depenen d’un
judici de valor.
La qual cosa s’informa i es sotmet a la consideració de la Mesa de Contractació, als
efectes oportuns.
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