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Identificació de l’expedient:
Contracte: Actuació d'obra pública
Objecte: Procediment licitori per adjudicar el projecte executiu amb títol:
“RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC, 1A FASE”.
Forma: CONCURS
Procediment: OBERT
Tramitació: URGENT
Convocatòria licitació: DECRET D'ALCALDIA NÚM. 367/2020, DE 22 DE SETEMBRE 2020
Examinades, en data 27 d'octubre de 2020 la documentació de les ofertes avaluables amb
criteris de judici de valor (sobre A), sobre el Contracte d’obres de renovació i millora de
l'espai públic del nucli antic, 1a fase el tècnic que subscriu informa:
INFORME:
En data 21 d'octubre de 2020 es va procedir a l’obertura del sobre A d’acord amb el plec de
clàusules particulars administratives aprovades, que inclou tota la documentació relativa als
criteris avaluables segons judici de valor. La documentació relativa als aspectes tècnics s’ha
d’ajustar, en el seu cas, al que disposa l’apartat 7.B del Plec de clàusules administratives
particulars.
Criteris subjectes a judici de valor (màxim 35 punts):


Planificació de l'obra .......................................................... màxim 15 punts
Es valoraran els següents aspectes:
o 6 punts:
Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres.
o 5 punts:
Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase.
o 4 punts:
Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva coherència,
lògica i credibilitat en l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i
fites.



Memòria descriptiva del procés constructiu .................... màxim 20 punts
Es valoraran els següents aspectes:
o 5 punts:
Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu.
o 3 punts:
Per la definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de
la delimitació de cadascuna d’elles.
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o 8 punts:
Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir
conflictius i la proposta de les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat
(especialment la mobilitat de veïns; accés a l’escola i comerços existents)
o 4 punts:
Per la definició dels mitjans auxiliars de l’obra a emprar i la seva planificació per tal de
minimitzar la incidència en els espais públics immediats, i eventuals restriccions de la
mobilitat.
S’han presentat les següents empreses:





BIGAS GRUP, SLU
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS F.MUNNÉ, SA
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA

A continuació s’indica, de forma resumida els principals aspectes que han presentat les
empreses referents a l’Estudi de l’Obra i la Proposta de programa de treball:
Planificació de l'obra. Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres. 6
punts
BIGAS GRUP, SLU

ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA
GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

5

Consideració d'aspectes prioritaris en la planificació.
Descripció de les principals tasques d'execució amb
inclusió de treballs previs. Previsió de folgances.

3,5

Descripció de les principals tasques d'execució amb
inclusió de gestions i treballs previs. Ordre i
interrelacions.

3

Descripció de les principals tasques d'execució. Ordre i
interrelacions.

5

Consideració d'aspectes prioritaris en la planificació.
Descripció de les principals tasques d'execució amb
inclusió de gestions i treballs prèvis. Previsió de
folgances.

Planificació de l'obra. Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants
dins de cada fase. 5 punts
BIGAS GRUP, SLU

4

Identificació rigorosa de les tasques més rellevants dins
de cada fase.

ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL

3

Identificació de les tasques més rellevants dins de cada
fase.
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CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA

4

Identificació rigorosa de les tasques més rellevants dins
de cada fase.

GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

3

Identificació de les tasques més rellevants dins de cada
fase.

Planificació de l'obra. Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la
seva coherència, lògica i credibilitat en l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam
entre tasques i fites. 4 punts
BIGAS GRUP, SLU
ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA
GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

4

La planificació del diagrama de barres és més complerta.
El camí crític queda perfectament definit.

2,5

La planificació del diagrama de barres és més complerta.

1,5

La planificació del diagrama de barres és molt general.

4

La planificació del diagrama de barres és més complerta.
El camí crític queda perfectament definit.

Memòria descriptiva del procés constructiu. Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del
procés constructiu. 5 punts
BIGAS GRUP, SLU

4

Estudi detallat dels treballs a realitzar adaptats a la
situació actual. Inclou detall de gestions i treballs previs.

ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL

3

Estudi del procediment constructiu. Enumera els treballs
que inclouen les diferents actuacions.

2

Estudi de l’obra molt general.

3

Estudi detallat dels treballs a realitzar adaptats a la
situació actual.

CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA
GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

Memòria descriptiva del procés constructiu. Per la definició i justificació de les fases
d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació de cadascuna d’elles. 3 punts
BIGAS GRUP, SLU

1

Execució dels treballs en 3 fases per minimitzar la zona
afectada.

ASFALTS I EQUIPS DE

2

Realització de l'obra en 4 fases per tal de generar la
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menor afectació a l'activitat normal i circulació de la zona.

VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA

3

Es dividirà l'obra en 5 trams per tal de reduir les afeccions
a tercers.

GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

1

Execució d'obres en 10 fases dividides en 2 etapes.

Memòria descriptiva del procés constructiu. Per la identificació dels possibles punts
singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la proposta de les alternatives
per a atenuar o eliminar conflictivitat (especialment la mobilitat de veïns; accés a l’escola i
comerços existents). 8 punts
6,5

Detecta possibles incidències (limitació espai, elements
arqueològics, accessos, serveis afectats, recuperació
vorada) i afegeix propostes per minimitzar-les.

ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL

5

Detecta possibles incidències (limitació espai, accessos,
serveis existents, recuperació vorada) i afegeix propostes
per minimitzar-les.

CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA

3

Detecta possibles incidències (limitació espai, enderroc
clavegueram) i afegeix propostes per minimitzar-les.

5

Detecta possibles incidències (accessos, serveis afectats,
recuperació vorada) i afegeix propostes per minimitzarles.

BIGAS GRUP, SLU

GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

Memòria descriptiva del procés constructiu. Per la definició dels mitjans auxiliars de l’obra
a emprar i la seva planificació per tal de minimitzar la incidència en els espais públics
immediats, i eventuals restriccions de la mobilitat. 4 punts
BIGAS GRUP, SLU
ASFALTS I EQUIPS DE
VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA
GESTION INGENIERIA
Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA
S.A.

1

Instal·lacions d'obra.

2

Instal·lacions d'obra. Maquinària.

1

Maquinària.

2

Instal·lacions d'obra. Maquinària.
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Un cop revisat l’Estudi de l’Obra i la Proposta de programa de treball, s’ha realitzat aquest
quadre resum amb les puntuacions totals, amb un màxim de 35 punts:
TOTAL

EQUIPS
BIGAS GRUP, SLU
ASFALTS I EQUIPS
DE VIALITAT, SL
CONSTRUCCIONS
F.MUNNÉ, SA
GESTION
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA

5

4

4

4

1

6,5

1

25,5

3,5

3

2,5

3

2

5

2

21

3

4

1,5

2

3

3

1

17,5

5

3

4

3

1

5

2

23

Vist doncs les puntuacions obtingudes per les empreses, es proposa procedir a la obertura del
sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de totes les empreses
presentades.
De tot l’exposat informo sense perjudici d’opinió més fonamentada.
Laia Gil
arquitecta Consell Comarcal Alt Penedès
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