APROVAT

SECRETARIA
Exp: 901162 / 2021
eDoc: 792/2021

Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 13/07/2021, l’acord següent:
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 9 de juny de 2021 i en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant
acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2021, es van classificar les proposicions de
les empreses admeses establint-se com a millor classificada l’oferta presentada per l’empresa
HERCAL DIGGERS S.L., les característiques principals de la qual es poden resumir en els
següents punts:
1. Coneixement estat actual
a. Demostren un gran coneixement en fer una anàlisi molt exhaustiva tant de la
mobilitat de vianants com de vehicles, parlant de pols d’atracció i usos
principals, alhora que passos de vianants crítics.
b. Detecten altres usos de manera detallada. Tot i que exposen directament les
seves actuacions per esmenar afectacions, la descripció del que hi ha és molt
completa, parlant de creuaments, transport públic, bicicletes, vehicles pesants,
aparcaments, etc. Molt detallat, en general.
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Durant el termini de presentació d’ofertes es reben proposicions de 21 empreses: BIGAS GRUP
S.L., VIALITAT I SERVEIS S.L.U., ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURES S.A.U.,
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U., HERCAL DIGGERS S.L., COPCISA S.A.,
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U., EUROCATALANA OBRES I
SERVEIS S.L., JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U., SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC S.A., OBRES I SERVEIS ROIG S.A., ISIDRE ARCHS S.L.,
DRAGADOS S.A., VORACYS S.L., EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA
S.A., VOLTES CONNECTA S.L.U., COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., UTE
CONSPAI S.L. (10%) – SERVIAL S.L. (90%), UTE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS DIBESA S.L. (50%) – GIRODSERVICES (50%), COSPLAAN OBRAS Y
SERVICIOS LAANTIT, S.L.U. i AGUSTÍ MASOLIVER S.A., de les quals s’ha exclòs la UTE
CONSPAI S.L. (10%) – SERVIAL S.L. (90%) per no ser possible obrir l’arxiu amb la
documentació tècnica inclosa al Sobre B.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de sessió de data 9 de març de 2021, s’aprova
l’expedient per procedir a la contractació de les obres del projecte de la via pedalable de l’antiga
carretera i pont dels passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià del Besòs.
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2. Descripció de l’execució de l’obra
a. Proposen una implantació correcta en funció de les seves necessitats. A priori,
és correcta però li falta detall.
b. Pel que respecta als moviments fora de l’obra, s’han deixat alguna activitat per
identificar i els itineraris no són molt detallats.
c. Exposen punts especials de l’execució i els analitzen. Fan una proposta de 6
fases correcta i molt completa un cop han analitzar dues alternatives, que
també exposen. Detecten gairebé tots els aspectes sensibles de l’actuació
d. Descriuen detalladament tots els treballs principals a desenvolupar.
e. Resolen, com s’ha dit abans, força bé els conflictes amb vianants i vehicles,
tot i que no desenvolupen tant la part d’altres usos.

APROVAR l’adjudicació de les obres del projecte de la via pedalable de l’antiga carretera i pont
dels passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià del Besòs a favor de l’empresa
HERCAL DIGGERS S.L. per un import màxim de 2.064.516,88 euros (Base: 1.706.212,30
euros més l’IVA de 358.304,58 euros), que representa una baixa del 17,41 % i un termini
d’execució total de 9,5 mesos.
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DISPOSAR la despesa de 2.064.516,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010
44275 65005 del Pressupost de l’AMB amb el següent desglossament:
-

2021: ............................................ 1.238.710,13 euros.
2022: ............................................ 825.806,75 euros.

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
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Complerts pel primer classificat els requeriments de conformitat amb el que estableix l’article
150 de la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb les competències delegades
mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

3. Pla d’obres i termini
a. Presenten un PERT i un GANTT molt detallats per fases i trams, incloent els
camins crítics. Molt ben desenvolupat i explicat, completant l’exposició feta al
punt anterior.
b. Pel que respecta al camí crític, l’identifiquen i l’analitzen però amb menys
profunditat de la necessària.
c. Exposen els coeficients habituals de minoració de producció i es recolzen en
rendiments d’equips per a les activitats principals del pressupost, en funció
dels equips, que també descriuen.
d. Presenten la facturació mensual prevista en % i justificada per capítols d’acord
al Planning, fent una breu exposició qualitativa.
e. Es comprometen a executar l’obra en un termini de 9,5 mesos.
4. Oferta econòmica: 1.706.212,30€ abans d’IVA, que suposa una baixa del 17,41%
respecte del pressupost de licitació
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REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils següents a la
recepció d’aquesta notificació; facultant el Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
aquesta formalització.
NOMENAR el senyor Moisés Martínez Lapeña, (arquitecte) i el senyor David Aguilar Pardo
(enginyer civil), ambdós de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic d’aquesta Àrea
Metropolitana de Barcelona, com a direcció facultativa de les obres del projecte de la via
pedalable de l’antiga carretera i pont dels passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià
del Besòs, adjudicades a l’empresa HECAL DIGGERS S.L.
DESIGNAR l’enginyer tècnic d’obres públiques, senyor Sergio López Cazcarra, en el marc del
contracte amb UTE CSS ESPAI PÚBLIC com a coordinador en matèria de seguretat i salut en
el treball.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de participants a la licitació,
posant l’expedient a la seva disposició .
PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
compliment del que disposa l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en compliment del que disposa l’article 154 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

