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UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PROJECTE DE MILLORA
DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL BALÇ, INCLOSA EN UN AJUT DEL
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ
EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA
2014-2020
En data 30 de juliol de 2020, a partir de les 13 hores i 15 minuts, es reuneixen els
membres de la mesa de contractació de l’obra Projecte de millora de la urbanització
del carrer del Balç, inclosa en un ajut del Fons europeu de desenvolupament
regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Integren la mesa de contractació:
. President: Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i
Ciutat Intel·ligent.
. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
. Vocals:

Zulema Pascual Anitua , interventora acctal.
David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i
Mobilitat.
David Closes Núñez, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació.
Vocal absent: José Luis Gonzalez Leal, secretari general.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
el president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre les
quatre proposicions següents:
número
1
2
3
4

licitador
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
Excavacions Miralles, SL (B66439076)
Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL (B66888645)
Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (B64965759)

Així mateix, la mesa acorda excloure de la licitació la proposició número 5, subscrita
per la mercantil Mule Calaf, SL, titular del CIF B61951406, en la mesura que l’oferta
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va ser presentada fora de termini, concretament a les 14:21 del dia 22 de juny de
2020, sense que es tingués constància de cap anomalia tècnica atribuïble a la
plataforma de contractació, tal i com ho va comunicar Vortal a l’Ajuntament de
Manresa.
2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al
sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les
ofertes presentades, relatiu al criteri avaluable segons un judici de valor, el cap del
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials exposa el contingut del seu
informe, de data 21 de juliol de 2020, que s’adjunta a aquesta acta com annex.
D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuació
següent de cadascuna de les ofertes presentades:
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Licitador
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
Excavacions Miralles, SL (B66439076)
Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL (B66888645)
Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (B64965759)

Actuacions
minimització
18,00
6,00
19,00
10,00

Diagrames
planificació
12,00
8,00
14,00
10,00

Total puntuació
30,00
14,00
33,00
20,00

D’acord amb allò que preveu l’article 146.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, així com la clàusula 22a del plec de clàusules
administratives, i entenent que el procediment d’adjudicació s’articula en fases, la
proposició de l’entitat mercantil Excavacions Miralles, SL (B66439076) no podrà
continuar en el procés selectiu ja que no ha assolit la puntuació mínima del 50% en
els criteris avaluables segons un judici de valor, és a dir, 20 punts.
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a les tres ofertes acceptades en
relació amb els criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb
l’informe del cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de
data 21 de juliol de 2020.
Així mateix, d’acord amb la clàusula 22a del plec de clàusules administratives, acorda
excloure del procediment de licitació a l’entitat mercantil Excavacions Miralles, SL, pel
fet de no assolir la puntuació mínima de 20 punts en el sobre número 2, a efectes de
garantir una qualitat mínima de la proposta d’execució del contracte.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda respecte el sobre número 2.
Tenint en compte que concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, es fa
pública la puntuació aprovada respecte els elements a valorar segons un judici de
valor. També es comunica l’exclusió de l’oferta de l’entitat mercantil Excavacions
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Miralles, SL, per no assolir el llindar mínim previst en el plec de clàusules
administratives.
5. Obertura del sobre número 3 mitjançant la Plataforma Vortal. A continuació,
mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 3 de les
tres proposicions acceptades. S’adjunta a continuació el detall del contingut de les
ofertes:


Proposició número 1, presentada per
Constructora Manresana, SL (B58407081).

l’entitat

mercantil

Ingeniería



Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil Conspai, Obras y
Servicios del Vallès, SL (B66888645).



Proposició número 4, presentada per l’entitat mercantil Infraestructures
Serveis Obres Vallès, SL – ISEOVA, SL (B64965759)

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils acceptades és el següent:
Licitador

Oferta €, IVA no
inclòs

Garantia
addicional
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Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL (B66888645)
Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (B64965759)

4 anys
4 anys
4 anys

5. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura dels sobres no es detecten possibles
valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi
del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la mesa aprova la
puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
Oferta
econòmica

Licitador

Ampliació
garantia

Total

Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)

27,21

2,00

29,21

Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL (B66888645)

23,16

2,00

25,16

Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (B64965759)

40,00

2,00

42,00

Així doncs, la puntuació final de les tres ofertes acceptades és la següent:
Licitador
1
2
3

Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL
(B64965759)
Ingeniería Constructora Manresana, SL
(B58407081)
Conspai, Obras y Servicios del Vallès, SL
(B66888645)

Puntuació
sobre 2

Puntuació
sobre 3

Puntuació
Total

20,00

42,00

62,00

30,00

29,21

59,21

33,00

25,16

58,16

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals detallades obtingudes pels
licitadors acceptats, la mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte de millora de la urbanització del carrer
del Balç, inclosa en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER)
de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020, a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil Infraestructures
Serveis Obres Vallès, SL, amb CIF número B64965759, per un import de
244.824,36 euros, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt quedaran condicionats
a la comprovació posterior de tota la documentació inclosa en el sobre i les dades i
imports que s’hi contenen. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués
de manera substancial la valoració del sobre o la proposta d’adjudicació, la mesa es
tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
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El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Gili Prat
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 25 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico. Se’n donarà publicitat mitjançant el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa.
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Serveis del Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais públics
Ref. POM1601

INFORME
Assumpte:
Contractació de les obres incloses al “Projecte de millora de la urbanització del carrer del Balç”.
Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2)
relatives als aspectes següents:
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1.
a.
b.

Actuacions de minimització de les afectacions de l’obra sobre els usos i el
funcionament ordinari de l’entorn urbà (puntuació màxima, 40 punts) que es valoren
d’acord amb aquests apartats:
la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats (fins a 20
punts)
coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats (fins a 20 punts)

Proposta:
En relació a les propostes de minimització de les afectacions de l’obra sobre els usos i
funcionament ordinari de l’entorn urbà, s’han analitzat les següents proposicions presentades
al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil ICMAN
La proposta fa una anàlisi detallada de la situació actual de l’àmbit d’obra i de l’entorn. La proposta planteja
actuacions de minimització de les afectacions de caràcter genèric, però no en planteja de clarament
específiques per a l’àmbit singular del carrer del Balç.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS MIRALLES
La proposta no aporta cap anàlisi de de l’àmbit d’obra i de l’entorn. La proposta pràcticament no planteja cap
actuació de minimització de les afectacions.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLÈS
La proposta fa una anàlisi detallada de la situació actual de l’àmbit d’obra i de l’entorn. La proposta descriu
en detall el procés d’obra a seguir i, en diferents capítols de l’obra, planteja algunes actuacions específiques
de minimització de les afectacions. Les actuacions plantejades se centren en definir un sistema de retirada
de runes que generi acumulacions en zones d’aplec i en l’ús de mitjans d’excavació, manuals i mecànics, de
baix impacte vibratori.

Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA CONSTRUCCIONS
La proposta no fa cap anàlisi detallada de la situació actual de l’àmbit d’obra i de l’entorn. La proposta
planteja actuacions de minimització de les afectacions força genèriques; en planteja algunes d’específiques
com el control mitjançant lectures de fotoelasticitat de possibles modificacions d’esforços als paraments dels
edificis o l’ús de maquinària nova per reduir l’impacte, sobretot sonor.

En relació a la coherència i viabilitat dels diagrames de planificació, s’han analitzat les
següents proposicions presentades al sobre núm. 2:
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Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil ICMAN
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglòs detallat
dels diferents treballs i fases previstos. Hi ha algun encavalcament de treballs que, físicament, segurament
no és viable d’executar.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS MIRALLES
L’oferta aporta un diagrama de planificació poc complet i poc detallat. Presenta diverses incoherències
centrades bàsicament en simultaneïtats de treballs impossibles en l’espai físic reduït de l’obra.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil CONSPAI OBRAS Y SERVICIOS DEL
VALLÈS
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglòs detallat
dels diferents treballs i fases previstos. Descriu amb coherència i detall l’ordre el procés d’execució dels
serveis.

Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA CONSTRUCCIONS
L’oferta aporta un diagrama de planificació globalment viable i coherent, però poc detallat.

D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuació següent de
cadascuna de les ofertes presentades:

ICMAN
MIRALLES
CONSPAI
ISEOVA

actuacions
minimització
18
6
19
10

diagrames
planificació
12
8
14
10

total
30
14
33
20

Manresa, 21 de juliol del 2020

David Closes i Núñez,
arquitecte
Cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 30/07/2020
17:25:59
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSEP GILI PRAT
Data: 31/07/2020
8:19:24
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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