PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ –
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE
LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A L’AVINGUDA
GENERALITAT 10-32 I AL CARRER PABLO PICASSO (TRAMS 1 I
2), A VILADECANS
LLOC

Viladecans

DATA

4 de novembre de 2019

NOM
PROJECTE
CODI
PROJECTE

CLAVEGUERAM AV. GENERALITAT I
C/PABLO PICASSO
141/FP14/001

Hi assisteixen:
President:
Vocal:
Vocal:
Secretari:

Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED
José Antonio Molina, Director de l’Àrea d’Espai Públic (Ajuntament de
Viladecans).
Roger Pagès Bargalló, Arquitecte tècnic designat per VIMED.
Joan Carles López Mendez, Gerent del Grup d’Empreses Municipals
Viladecans S.L.1

Assisteix també, Anna Oliva Cuscó, Advocada de Serveis Jurídics i Compliment Legal
de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.
Antecedents:
1.

Atès que en data 1 de març de 2019 es va publicar l’anunci de licitació del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al
Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av.
Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2) en el perfil de VIMED integrat a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

2.

Atès que, dins el termini atorgat a aquests efectes, les següents empreses van
presentar oferta a la licitació de referencia:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 26/03/2019 a les 13:44h
Núm. de Registre: E/000043-2019
Identificador (NIF): B61826392
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:21h
Núm. de Registre: E/000056-2019
Identificador (NIF): B63392955

1

Entre la data de l’última acta subscrita per aquesta Mesa de Contractació i la data de celebració de la present, el Sr.
Joan Carles López Méndez, abans Director del Departament de Serveis Jurídics i Compliment Legal del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., ha sigut nomenat Gerent del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans, S.L.
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EMPRESA: COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:58h
Núm. de Registre: E/000058-2019
Identificador (NIF): B59096107
EMPRESA: CATALANA INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL
3.

Atès que en data 29 de març de 2019 la Mesa de Contractació es constituí i
procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la documentació administrativa
general presentada pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram
municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).

4.

Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va
adoptar els acords següents:
1. La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors al
haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el
previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars:
Licitador Núm. 1:
Data presentació: 26/03/2019 a les 13:44h
Núm. de Registre: E/000043-2019
Identificador (NIF): B61826392
EMPRESA: BIGAS GRUP, S.L.
Licitador Núm. 3:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:21h
Núm. de Registre: E/000056-2019
Identificador (NIF): B63392955
EMPRESA: COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
Licitador Núm. 4:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:58h
Núm. de Registre: E/000058-2019
Identificador (NIF): B59096107
EMPRESA: CATALANA INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL
2. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les
deficiències existents al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies
hàbils a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les
deficiències observades, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió
del present procediment de licitació:
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà
esmenar les següents deficiències:
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-

Manca designar a un tècnic per al càrrec de delegat d’obra en l’annex 5
aportat (declaració responsable del personal que posarà a disposició
per a l’execució de l’obra) al tractar-se d’un requisit de solvència tècnica
necessari per a poder licitar.
Manca aportar el DEUC degudament complimentat i subscrit per
l’empresa indicada en l’annex núm. 6 a qui el licitador subcontractarà
els treballs de mà d’obra especialitzada.

-

Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es
duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre
Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces
indicades, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa
mitjançant comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de
la Generalitat de Catalunya.”
5.

Atès que en data 3 d’abril de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per a obrir i
qualificar l’esmena rebuda a la documentació presentada en el sobre A, requerida
al licitador núm. 2 (ASFALTOS BARCINO, SL) així com la seva acceptació i/o
rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al Projecte
de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat
10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).

6.

Atès que, a la vista de la documentació d’esmena presentada, la Mesa procedí a
acceptar la documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en
conseqüència, a admetre al licitador següent:
Licitador Núm. 2:
Data presentació: 27/03/2019 a les 13:15h
Núm. de Registre: E/000055-2019
Identificador (NIF): B66533456
EMPRESA: ASFALTOS BARCINO SL

7.

Atès que en data 3 d’abril de 2019 la Mesa de Contractació realitzà l’obertura i
lectura de la documentació continguda al sobre B de documentació tècnica, la
qual va ser entregada al tècnic responsable per a la seva valoració i emissió del
corresponent informe tècnic.

8.

Atès que en data 15 de maig de 2019 la Mesa de Contractació ha emès una
proposta de valoració dels sobres B mitjançant els criteris subjectes a judici de
valor previstos al plec, de conformitat amb l’informe tècnic de 8 de maig de 2019 i
va acordar, en particular:
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada
en quadre annex I, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent:
LICITADOR
NÚM.
3

LICITADOR
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B
32,30

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA
1

PROPOSTA ADJUDICACIÓ - PROCEDIMENT OBERT OBRES CLAVEGUERAM AV. GENERALITAT I C/PABLO PICASSO
Pàg. 3 de 19

LAANTIT, S.L.
ASFALTOS BARCINO SL
BIGAS GRUP, S.L.
CATALANA INVERSION Y
CONSTRUCCION TRES SL

2
1
4
SEGON.-

9.

29,60
28,80

2
3

14,42

4

ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ
DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda
pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada per a l’adjudicació de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 1032, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2).”

Atès que en data 24 de maig de 2019 l’Òrgan de Contractació va resoldre:
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractació de
15 de maig de 2019 en relació a la licitació per procediment obert per a
l’execució de les obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la
xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso
(tram 1 i 2), i que és la següent:
LICITADOR
NÚM.
3
2
1
4

LICITADOR
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT, S.L.
ASFALTOS BARCINO SL
BIGAS GRUP, S.L.
CATALANA INVERSION Y
CONSTRUCCION TRES SL

PUNTUACIÓ
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

POSICIÓ PER
PUNTUACIÓ
TÈCNICA

32,30

1

29,60
28,80

2
3

14,42

4

SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat
a la data fixada per l’obertura de sobre C - el present acord, i en definitiva, el
quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors
en el sobre B,
en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 29 de
maig de 2019, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables
mitjançant judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques
admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a
la valoració conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en
resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els
criteris de puntuació determinats en el plec.

10. Atès que en data 24 de maig de 2019 es va notificar individualment a cadascun
dels licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del
sobre C (proposta econòmica) i la resolució de l’òrgan de contractació referida al
punt anterior.
11. Atès que en data 29 de maig de 2019 es procedí a l’obertura del sobre C
(propostes econòmiques) amb el resultat següent:
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Licitador Núm. 1:
NOM LICITADOR:
OFERTA:
BAIXA:

BIGAS GRUP, S.L.
138.254,99 Euros (IVA exclòs)
18,82 %

Licitador Núm. 2:
NOM LICITADOR:
OFERTA:
BAIXA:

ASFALTOS BARCINO SL
127.400,00 Euros (IVA exclòs)
25,19 %

Licitador Núm. 3:
NOM LICITADOR:
OFERTA:
BAIXA:

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
154.339,83€ (IVA exclòs)
9,37 %

Licitador Núm. 4:
NOM LICITADOR:
OFERTA:
BAIXA:

CATALANA INVERSION
TRES SL
148.873,32€ (IVA exclòs
12,58%

Y

CONSTRUCCION

12. Atès que el mateix dia 29 de maig de 2019 es va emetre un informe tècnic segons
el qual:
 “Examinades les ofertes presentades al procediment obert per optar a l’adjudicació de
les obres de SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
MUNICIPAL A L’AVINGUDA GENERALITAT 10-32 I AL CARRER PABLO
PICASSO (TRAMS 1 I 2), A VILADECANS, un cop procedit a l’obertura pública de
les pliques -Sobre C- en data 29/05/2019 i fet l’anàlisi de la propostes econòmiques,
segons les bases del plec de clàusules administratives i tècniques, es considerarà
com a baixa temerària aquella oferta que:
Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es
calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.
[...] Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referència (BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.
[...] Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes
en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentarse davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5
dies hàbils).
 Ateses les ofertes presentades, resulta una Baixa Mitjana de Referència (BMR) de
16,489% i per tant es consideraran ofertes amb baixa temerària aquelles que siguin
superiors a 21,489 %.
 Per tant i atès l’exposició del paràgraf anterior, resulta incorre en baixa temerària la
següent oferta:
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Oferta 2:
NOM LICITADOR: ASFALTOS BARCINO SL
Oferta econòmica: 127.400,00€ (IVA exclòs)
El que suposa una baixa de: 25,189%”

13. Atès que a la vista de l’anterior, la Mesa de Contractació va acordar:
“REQUERIR a la societat ASFALTOS BARCINO, SL per tal de que en el termini màxim
de cinc (5) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 12 de juny de 2019 a les 14h) a comptar
des del dia següent a la recepció de la present comunicació; presenti per escrit la
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components
de la seva oferta econòmica, atès que resulta presumptament temerària, a través de
l’eina de la Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de Catalunya.”

14. Atès que en data 4 de juny de 2019 es va notificar l’anterior requeriment al
licitador ASFALTOS BARCINO, SL i en data 11 de juny de 2019 l’empresa
ASFALTOS BARCINO va presentar, a través de l’eina de la licitació a la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, la documentació que
va estimar adient per tal de justificar la baixa presumptament temerària o anormal
de la seva oferta econòmica.
15. Atès que en data 10 de juliol de 2019 es va emetre un informe pel tècnic de
VIMED en relació amb la documentació presentada pel licitador ASFALTOS
BARCINO, SL per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de l’oferta
presentada i justificar la baixa del 25,19% respecte al pressupost base de licitació
en el que es fa constar el següent:
“Un cop examinada la documentació presentada cal fer les següents consideracions:
La seva baixa es situa en el 25,19%. El que suposa un detriment de 42.896,62 €,
respecte del pressupost de licitació.
Per a la seva justificació indica que realitza el càlcul de la seva oferta tenint en compte
els següents conceptes:
Cost directe de l’obra (CD), Cost indirecte (CI) i Cost proporcional (CP).
Per a l’obtenció del cost directe (CD) ha presentat diferents ofertes directes de
subministradors o subcontractistes que avalen un tant per cent elevat de la seva oferta.
Pel que fa als rendiments dins de la justificació de les partides ha mantingut els valors de
projecte, però el que sí que ha modificat és el preu unitari per hora treballada de tots els
operaris. Aquesta baixa en el preu per hora dels operaris ha estat ben justificada
mitjançant l’aportació de nòmines de cada un dels perfils utilitzats en la present oferta.
Tot i així és reprovable el fet d’adjuntar les nòmines de l’any 2016 per una oferta del
2019.
Tota la documentació i imports aportats en aquest concepte (CD) es consideren
correctes, però no fa esment d’altres despeses que al “Plec de Clàusules Administratives
i Prescripcions Tècniques Particulars per a contractar per procediment obert les obres
contingudes en el Projecte de Substitució i millora de la xarxa de Clavegueram Municipal
a l’avinguda Generalitat 10-32 i al carrer Pablo Picasso (trams 1 i 2)” s’indica que formen
part del cost final:
A l’inici d’aquest Plec hi ha un “Quadre-resum de característiques del contracte” on
s’indica el següent:
“H- DESPESES D’ASSAIG: les despeses originades pel concepte control de qualitat es
troben incloses en el pressupost del projecte proporcional als preus unitaris fins el 1,5
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% del PEM; pel que seran per compte del contractista fins aquest l’ U I MIG PER CENT
(1,5%) del PEM del projecte.” (pàgina 2 de 80).
Això comporta una despesa que ha d’assumir el contractista de fins a 2.063,95€ a la
qual ASFALTOS BARCINO no n’ha fet esment .
“O- DESPESES DE COMUNICACIÓ: A càrrec del contractista fins a l’import de
3.405,93 € IVA exclòs; d’acord amb el Pla de comunicació que formarà part de la
documentació de licitació.” (pàgina 3 de 80).
Això pot comportar una despesa que ha d’assumir el contractista de fins a 3.405,93€ i
ASFALTOS BARCINO no l’ha tingut en compte.
A l’apartat “2- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PREU DEL CONTRACTE”, al
subapartat “Pressupost base de licitació” hi ha el següent desglossat a on s’indica la
seguretat i salut de les obres:

Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

Aquest import, 6.556,32€ abans d’IVA, forma part de l’import de licitació de les obres, i
ASFALTOS BARCINO, SL tampoc no l’ha tingut en compte.
Per a l’obtenció del cost indirecte (CI) presenta les nòmines de l’encarregat i del cap
d’obra i, després d’aplicar-hi el percentatge en funció de les seves dedicacions, obté la
despesa de cost indirecte total per a una durada de les obres de 3 mesos. En aquest cas
hi ha dos aspectes reprovables a tenir en compte:
Les nòmines aportades són de l’any 2016.
A la documentació d’esmena del sobre “A” Asfaltos Barcino va presentar un quadre
indicant les dedicacions mínimes del seu equip d’obra proposat. En ell indica que el
Cap d’Obra te una dedicació mínima del 50%.
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Quadre inclòs al document d’esmena del sobre A presentat per ASFALTOS BARCINO a la
licitació de referència.

Contràriament a les dedicacions indicades a l’oferta, quan ASFALTOS BARCINO
calcula el cost indirecte (CI) que tindrà en aquesta obra utilitza una dedicació del 100%
per l’encarregat, la qual cosa és correcte, però tan sols un 25% de dedicació pel Cap
d’Obra, quan hauria de ser de mínim del 50%.

Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

Per a l’obtenció del cost proporcional (CP) justifica mitjançant un desglossat de
conceptes que el percentatge de despeses generals és del 7,31% i aplica per política
d’empresa un 8%. El que no concorda és que l’import obtingut en aquest concepte és el
8% de l’import final de l’oferta, quan aquest import hauria d’obtenir-se com el 8% del CD
o del (CD+CI).
Utilitza el Cost Total (CT=127.400€) per obtenir el Cost Proporcional (CP=10.192€)

Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

Utilitza el Cost Proporcional (CP) per obtenir el Cost Total (Import oferta final)
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Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

Tampoc és correcte que adjunti un quadre a on indiqui que el benefici industrial estipulat
per aquesta obra sigui el 3%, el calculi, el sumi a les despeses generals, però a l’hora
d’obtenir l’import total de l’oferta no el tingui en compte.

Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

En aquest quadre s’indica que el Benefici Industrial és del 3% i sumat a les Despeses
Generals s’obté un COST PROPORCIONAL de 14.014,00€.

Quadre adjunt a la justificació tècnic-econòmica d’ASFALTOS BARCINO

En el resum final es veu que del Cost proporcional tan sols ha considerat les Despeses
General (10.192,00€ abans d’IVA)) i s’ha deixat de sumar el benefici industrial (3.822,00€
abans d’IVA).
Per tant, i atès que l’empresa ASFALTOS BARCINO, S.L. en la documentació
presentada per tal de justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica té una
sèrie de incongruències i manca de conceptes considerats; calcula el 3% de benefici
d’industrial i després no el te en compte, proposa una dedicació mínima del 50% del cap
d’obra i per obtenir les despeses que suposa el cap d’obra només considera el 25% de
dedicació, obté l’import de les despeses generals aplicant un percentatge a l’import final
de l’oferta i no al PEM o cost directe, no ha tingut en compte el cost de la Seguretat i
Salut, i no fa esment de les despeses de Control de Qualitat o de Comunicació.
[…] Per tant, i atès que:
L’empresa ASFALTOS BARCINO, S.L. en la documentació presentada per tal de
justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica té una sèrie de
incongruències i manca de conceptes considerats; calcula el 3% de benefici d’industrial i
després no el te en compte, proposa una dedicació mínima del 50% del cap d’obra i per
obtenir les despeses que suposa el cap d’obra només considera el 25% de dedicació,
obté l’import de les despeses generals aplicant un percentatge a l’import final de l’oferta i
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no al PEM o cost directe, no ha tingut en compte el cost de la Seguretat i Salut, i no fa
esment de les despeses de Control de Qualitat o de Comunicació.
Per això s’informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a
l’espera del que determini l’òrgan de contractació.”

16. Atès que, en data 7 d’octubre de 2019 la Mesa de Contractació va acordar estimar
l’informe tècnic de 10 de juliol de 2019 relatiu a la justificació de baixa temerària
presentada pel licitador núm. 2 (ASFALTOS BARCINO, S.L.) per considerar-la
insuficient i proposar l’exclusió d’aquest licitador a l’òrgan de Contractació.
17. Atès que en data 10 d’octubre de 2019 l’Òrgan de Contractació competent va
resoldre:
“PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Mesa de Contractació de data 7 d’octubre de 2019 i
EXCLOURE al licitador ASFALTOS BARCINO, SL del procediment obert per a
l’adjudicació de les obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de
clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2) per haver
presentat una oferta econòmica anormalment baixa no justificada suficientment.
SEGON.- COMUNICAR la present resolució als interessats.”

18. Atès que el mateix 10 d’octubre de 2019 es va notificar la resolució d’exclusió
anterior a l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL
19. Atès que en data 29 d’octubre de 2019 s’ha emès informe tècnic pel tècnic
designat per VIMED en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors
en el sobre C en aplicació dels criteris automàtics previstos al PCAP.
Desenvolupament de la sessió:

1. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a
l’adjudicació del contracte de les obres contingudes al Projecte de substitució i
millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo
Picasso (tram 1 i 2) en el perfil de VIMED integrat a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya (exp. 141/FP14/001), es procedeix a la
valoració dels sobres C presentats pels licitadors admesos a la licitació d’acord
amb els criteris automàtics continguts al PCAP que són els següents:
“12.2.- CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de les següents fórmules:
Pi = 60 x Omin
Oi
Pi = Puntuació de l’oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més econòmica
Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals. [...]”

2. A continuació, la valoració dels sobres C (ofertes econòmiques) presentats pels
licitadors admesos i no exclosos de la licitació d’acord amb els criteris de valoració
automàtica previstos al PCAP:
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Oferta 1
BIGAS GRUP, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ......................... 60,00 punts
A) Oferta econòmica ....................................................................... de 0 a 60 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat BIGAS GRUP, S.L. és per un import
de 138.254,99€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (29.033,55€); pel
que l’import total serà de 167.288,54€ (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa
una baixa del 18,82% respecte el pressupost de 206.058,91€ (IVA inclòs)
contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules
aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 60,00
punts.
Oferta 3
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ......................... 53,75 punts
A) Oferta econòmica ....................................................................... de 0 a 60 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT, S.L. és per un import de 154.339,83€ import aquest al que caldrà
afegir el 21% d’IVA (32.411,36€); pel que l’import total serà de 186.751,19€ (IVA
inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 9,37% respecte el pressupost
de 206.058,91€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim
fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 53,75
punts.
Oferta 4
CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica .......................... 55,72 punts
A) Oferta econòmica ....................................................................... de 0 a 60 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat CATALANA DE INVERSION Y
CONSTRUCCION TRES SL és per un import de 148.873,32€ import aquest al
que caldrà afegir el 21% d’IVA (31.263,40€); pel que l’import total serà de
180.136,72€ (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 12,58%
respecte el pressupost de 206.058,91€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat;
ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 55,72
punts.
S’adjunta com a annex núm. I el QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER
REGISTRE D’ENTRADA i com annex núm. II el QUADRE RESUM PUNTUACIÓ
ORDENAT PER ORDRE DE PUNTUACIÓ.
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Atesa la valoració de la Mesa de Contractació, el licitador núm. 1 (empresa BIGAS
GRUP, S.L.) ha estat la que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de valoració automàtica, amb un total de
88,80 punts.
A la vista la documentació presentada en els sobres A, B i C de la licitació
corresponent al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres
contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a
l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2) en el perfil de VIMED integrat a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (exp.
141/FP14/001), la Mesa de Contractació adopta els següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoració que es determina a la present
proposta d’adjudicació, el licitador núm. 1 (empresa BIGAS GRUP, S.L.) ha
estat la que ha obtingut més puntuació en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de
88,80 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta:
Licitador núm. 1
Nom empresa: BIGAS GRUP, S.L.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 28,80 punts
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 60,00 punts
Puntuació total (sobre B + C): 88,80 punts
A)

Oferta econòmica ...................................................................................... de 0 a 60 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat BIGAS GRUP, S.L. és per un import de
138.254,99€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (29.033,55€); pel que
l’import total serà de 167.288,54€ (IVA inclòs). Aquest pressupost suposa una baixa
del 18,82% respecte el pressupost de 206.058,91€ (IVA inclòs) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat.
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 60,00
punts.
Total puntuació criteris d’aplicació automàtica................................ 60,00 punts

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.............................................de 0 a 15 punts
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les
obres objecte del projecte .....................................................................0 a 5 punts
A l’apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador descriu l’àmbit d’actuació segons les consideracions pròpies del projecte.
A continuació descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja
executar l’obra en 2 trams, tot i que en l’última fase d’obra els solapa per poder realitzar
l’obra en un termini més reduït.
El primer tram engloba tot el col·lector d’av. Generalitat, del nº10 al 32, que transcorre
en la seva totalitat per la vorera menys un creuament de calçada a la Rambla del
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Modolell. Un cop col·locat el clavegueram i abans d’iniciar-se la pavimentació proposen
iniciar el tram situat al carrer Pablo Picasso poder executar les obres en 3 mesos.
En el segon tram executa tot el col·lector del c/Pablo Picasso en una sola fase, tot i que
el projecte ho estableix en 2 fases “per garantir la mobilitat dels veïns”.
Hi ha un llistat genèric de les activitats que s’han de dur a terme per a la implantació del
clavegueram, però al mateix temps planteja una sèrie d’aspectes i millores que sí que
són més concretes del projecte licitat, les quals es consideren adequades:
- Fa una proposta d’implantació de la campa d’obra que previ permís de l’Ajuntament
es considera correcte (a la vorera de la rotonda entre av. Francesc Macià i av.
Generalitat).
- Ocupació d’un carril de la calçada a av. Generalitat per permetre el pas dels
vianants de forma segura.
- Prospecció de les instal·lacions existents amb geo-radar, cales manuals i posterior
aixecament 3D del subsol mitjançant eines BIM.
- Inspecció amb càmera per a la localització de les escomeses existents.
- Execució de pous prefabricats de formigó que permeten reduir el temps d’execució.
També exposa una sèrie de millores que no es consideren rellevants per a la valoració
de l’oferta i que haurà d’escollir la Direcció Facultativa si les vol dur a terme:
- Neteja de les beurades amb mitjans mecànics.
- Utilitzar formigons amb àrid reciclat (disposen d’una planta de formigó pròpia).
- Mullar les peces de panot abans de col·locar-les perquè no absorbeixin l’aigua
del morter (no es considera millora perquè és la metodologia que s’ha d’emprar
per executar aquest tipus de paviments).
En aquest apartat comenta de forma genèrica que disposa de maquinària i personal
propi, així com de plantes de transferència d’àrids i de plantes de formigó pròpies.
Per últim realitza un estudi dels gestors de residus i dels subministradors de materials
que utilitzaria en cas d’ésser adjudicatari tenint en compte la ubicació de l’obra.
Per tant, es considera que el procés constructiu està ben detallat, amb una sèrie de
millores que es consideren que poden beneficiar l’execució de les obres, però per
contra es considera que el procés constructiu no és del tot adient pel fet de fer el
c/Pablo Picasso en una sola fase quan el projecte ho estableix en dues per no afectar
tant als veïns de la zona.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:.....................................3,00 punts
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les ...................................................0 a 5 punts
A l’apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador enumera les afectacions un cop analitzat el projecte i realitzada la visita a la
zona d’actuació:
En quant a l’afectació dels vianants hi ha un correcte anàlisi dels 2 trams i les solucions
proposades es consideren adequades. En el cas del carrer Pablo Picasso no s’afecten
voreres i les separa de la calçada mitjançant tanques tipus rivisa, i a l’av. Generalitat els
desvia per calçada mitjançant New Jersey costat cotxes i rivisa costat obra i permetent
en tot moment l’accés a habitatges i comerços amb plataformes homologades.
Pel que fa al pas de vehicles comenta que a l’av. Generalitat no hi ha pràcticament
interferències però al carrer Pablo Picasso sí, degut a la gran quantitat d’entrades
d’aparcament i que es preveu tallar el trànsit de vehicles en aquest vial permetent
l’accés diàriament fins a les 8 del matí i a partir de les 18:00. Tot i així parlarà amb els
propietaris per minimitzar-ne l’afectació en cas d’ésser possible.
Analitza l’afectació del transport públic i conclou que només s’ha de traslladar
provisionalment una parada d’autobús de l’av. Generalitat afectada per les obres.
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També ha detectat que es veuran afectades unes places d’aparcament del carrer Pablo
Picasso (sense donar alternativa) i un nucli de contenidors del mateix carrer que
s’haurà de traslladar amb coordinació amb el Servei de Neteja de l’Ajuntament.
Finalitza aquest apartat analitzant els equipaments pròxims a l’obra per tenir-los en
compte a l’hora del transport del material fora de l’àmbit d’obra i comenta que posarà
mitjans per informar als veïns de les obres a dur a terme i per rebre les possibles
queixes que aquests puguin tenir, així com malles que protegeixin de l’impacte visual i
de l’emissió de pols a la ciutadania.
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afecció és adient, força
exhaustiu (tot i que no entra a analitzar cas per cas els guals de vehicles), però amb
propostes de millora poc dimensionades en el cas de les afectacions a vehicles (en
horari diürn es considera que l’afectació de vehicles és millorable fent el c/Pablo
Picasso en 2 fases tal i com estableix el projecte).
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de:........................................3,80 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització................................0 a 5 punts
A l’apartat A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma
genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes.
Proposa ús de tanques tipus rivisa amb malla antipols durant les tasques d’enderrocs,
ús de tanques de formigó tipus new jersey pintades de color groc durant els treballs en
zones amb proximitat de trànsit de vehicles, passarel·les d’alumini per accés de
persones a les finques afectades, planxes de plàstic per tapar temporalment rases,
passacables per a pas d’instal·lacions a zones per a vianants, bandes reductores de
velocitat per a vehicles, etc.
També exposa de forma genèrica que posarà els mitjans per informar i interactuar en
tot moment de les obres amb els veïns.
Per tant, es considera un estudi bàsic i amb manca de detall, tot i que es considera
correcte.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.......................................3,00 punts
B) PLA D’OBRES ..................................................................................................0 a 18 punts
B.1) Idoneïtat del pla d’obres...............................................................................0 a 5 punts
A l’apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador presenta el seu pla d’obres amb 2 fases:
Fase 1: tram 1 (Av. Generalitat):
- Aquesta fase engloba totes les feines per a l’execució del clavegueram a l’Av.
Generalitat. - No es percep que tingui en compte que hi ha un punt alt i que
s’hagi d’iniciar les demolicions y execucions dels col·lectors pels 2 extrems,
perquè són els punts baixos i s’ha de donar sortida en tot moment a les aigües
brutes que transcorren pel col·lector existent.
- La resta de capítols, durades i lligams es consideren correctes i adients.
Fase 2: tram 2 (c/Pablo Picasso):
- Aquesta fase engloba totes les feines per a l’execució del clavegueram al c/Pablo
Picasso.

PROPOSTA ADJUDICACIÓ - PROCEDIMENT OBERT OBRES CLAVEGUERAM AV. GENERALITAT I C/PABLO PICASSO
Pàg. 14 de 19

-

Tot i que el projecte planteja l’execució d’aquest carrer en 2 fases la planificació
presentada ho executa en una sola fase.
Durant 2 dies fa l’enderroc de l’aglomerat de tot el vial ocasionant una afectació
aproximada de 5 setmanes a tot el recorregut de la calçada dins d’aquest àmbit
d’obra.

Proposa com a termini previst per l’obra 3 mesos (igual que el plantejat en projecte si
es solapaven les 2 fases), amb la posada en servei de l’av. Generalitat 32 dies
laborables després de l’inici de les obres, i del c/Pablo Picasso 66 dies laborables
després de l’inici de les obres.
Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases.
Les subfases estaran solapades en el temps d’una forma racional, optimitzant els
recursos proposats, passant d’una subfase a una altra garantint d’aquesta manera
continuïtat dels recursos sense temps morts. De la mateixa manera, les fases 1 i 2 es
solaparan durant 2 setmanes. El Pla d’obres és coherent amb la memòria però es
considera que no és correcte en el seu plantejament pel fet d’executar el c/Pablo
Picasso en una sola fase.
No identifica de forma explícita quines són les activitats crítiques en cadascuna de les
fases, tot i que són fàcilment identificables en el diagrama de Gantt que presenta
perquè es marca el camí crític en color vermell.
Es considera que el licitador no ha fet un bon estudi del procés d’obres per minimitzar
l’afectació de les obres, sobretot al c/Pablo Picasso.
Per tant, es considera una planificació no adequada a l’obra, tot i que indica el camí
crític dins del Diagrama de Gantt i estableix un lligam entre les activitats coherent.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:........................................0,80 punts
B.2) Justificació de rendiments...........................................................................0 a 4 punts
A l’apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d’obra de projecte, en
referència als amidaments previstos, tenint en compte que els rendiments teòrics
queden minorats amb factors reductors per possibles incidències tècniques i la
climatologia adversa, però exposa de forma molt clara d’on extreu els percentatges.
Relaciona cada activitat amb els equips previstos, indicant els recursos (mà d’obra i
maquinària) que conforma cada equip.
La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d’obres de l’apartat
anterior.
Amb la justificació presentada garanteix el compliment del termini d’execució d’obres.
Per tant, es considera que la justificació dels rendiments de les tasques a realitzar és
molt exhaustiva.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:........................................4,00 punts
B.3) Organigrama de l’equip tècnic ofertat.........................................................0 a 3 punts
A l’apartat B.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador ha presentat un organigrama complert amb l’equip tècnic que intervindrà en
l’execució de les obres i la seva jerarquia.
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Ha indicat les dedicacions de tot el personal d’obra ofertat però no ha justificat els
coneixements específics de cada persona en funció de les necessitats concretes de
l’obra.
Per tant, es considera una organització correcta, amb funcions i responsabilitats adients
a les necessitats específiques de l’obra, però amb manca de personalització de les
tasques de cada component envers l’obra en concret que s’està licitant.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.3) és de:..........................................2,60 punts
B.4) Xarxa de precedències..................................................................................0 a 2 punts
A l’apartat B.4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador adjunta un diagrama de Gantt a on es veu de forma clara les relacions
directes entre les diferents activitats proposades, distingint-se en color vermell les que
formen part del camí crític i les que tenen folgances que s’indiquen amb color blau.
També explica els lligams més significatius establerts a la seva proposta de planificació
així com la justificació del per què s’han creat en cada cas.
Per tant, es considera que la xarxa de precedències presentada és correcta perquè ha
establert uns lligams coherents entre les activitats més importants, amb una identificació
adequada per les obres licitades.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.4) és de: .........................................2,00 punts
B.5) Coherència en l’assignació de pressupostos ............................................0 a 4 punts
A l’apartat B.5 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensuals que concorda amb la
planificació presentada en els apartats anteriors. També presenta una sèrie de gràfics
per visualitzar de forma més directa l’evolució de l’obra, tant temporal com
econòmicament.
També adjunta una breu explicació exposant les activitats de què consta cada un dels
mesos d’obra proposats.
Per tant, es considera que l’assignació de pressupostos és coherent i està força explicat
com s’han obtingut els percentatges presentats.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.5) és de:......................................... 3,60 punts
C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT .................................................................0 a 3 punts
A l’apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El contingut del Pla de control de qualitat que el licitador proposa es regeix per un
procediment corporatiu intern detallant continguts i procediments.
Relaciona les partides d’obra que estaran sotmeses al Pla d’Assegurament de la Qualitat
(PAC).
Inclou una taula amb una proposta pel Programa de Punt d’Inspecció (PPI) segons les
unitats d’obra de projecte i adjunta les taules a omplir que conformen aquest programa,
El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2008 i adjunta fotocòpia de l’imprès que certifica que el sistema de Qualitat del
licitador és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015 (vigent fins al
24/04/2020).
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Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat sòlid, amb procediments i
programa de punts d’inspecció adients a l’obra.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:..............................................3,00 punts
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ...............................................................................0 a 4 punts
A l’apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador exposa de forma genèrica com funciona la seva empresa en front a la gestió
de residus mitjançant la proposta del pla corresponent.
Mitjançant un conjunt de taules adjunta la identificació de residus específica de l’obra de
clavegueram i el corresponent tractament, així com unes mesures de minimització i
prevenció durant la fase d’execució. També adjunta una taula amb l’estimació de residus
generats durant l’execució de les obres, i la seva gestió dins o fora de l’obra segons el
cas.
El licitador presenta una sèrie de propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui
produir l’obra (reducció de les emissions de pols, de sorolls i vibracions, i de CO2; i
reducció del consum d’aigua, i de combustible, etc.), i proposa un pla de rutes i accessos
a les obres per minimitzar els recorreguts dels vehicles.
També adjunta fotocòpia de l’imprès que certifica que el sistema de Gestió ambiental del
licitador és conforme amb els requisits de la norma ISO 14001:2015 (vigent fins al
24/04/2020).
Per tant, es considera un sistema de gestió mediambiental aplicable, força desenvolupat i
de força benefici.
Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:.............................................3,00 punts
Total puntuació criteris subjectes a judici de valor ..................... 28,80 punts

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ del contracte de les obres contingudes al Projecte de
substitució i millora de la xarxa de clavegueram municipal a l’Av. Generalitat
10-32, i C/Pablo Picasso (tram 1 i 2) (exp. 141/FP14/001).
TERCER.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l'adjudicació del contracte de les
obres contingudes al Projecte de substitució i millora de la xarxa de
clavegueram municipal a l’Av. Generalitat 10-32, i C/Pablo Picasso
(tram 1 i 2) al licitador núm. 1 (empresa BIGAS GRUP, S.L) per un import
de CENT TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (138.254,99€), IVA exclòs, atès
que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb
un total de 88,80 punts d’acord amb el desglossament detallat al dispositiu
primer.
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament
amb el secretari i els vocals.

Sr. Emili
Rodriguez
President

Galisteo

Sr.
José
Molina
Vocal

Antonio
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Bargalló
Vocal

Pagès

Sr.
Joan
Carles
López Mendez
Secretari
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ANNEX I.
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRE C DE CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA PER REGISTRE D’ENTRADA
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ANNEX II.
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRE C DE CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
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