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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA MILLORA DEL CAMÍ DE
LA SALUT DE VILADORDIS. FASES PENDENTS

En data 11 de juny de 2019, a partir de les 10 hores i 45 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació de l’obra de millora del camí de la Salut de
Viladordis. Fases pendents.
. President: David Closes Núñez, cap de Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials..
. Secretari:

Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via Pública

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
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES VALLÈS, SL
EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA

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 4 de juny de 2019, el qual s’adjunta a aquesta acta com annex.
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D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuació
següent de cadascuna de les ofertes presentades:
Licitador
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES
VALLÈS, SL
EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA

Actuacions
proposades
0
5

Planificació

Total puntuació

10
2

10
7

5

14

19

20

20

40

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 cada oferta en relació amb el
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap del
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data 4 de juny de 2019,
que s’ha reproduït en el punt anterior.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda pels licitadors al sobre número
2. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la Mesa de contractació,
es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per les proposicions en relació amb el
criteri avaluable segons un judici de valor, amb la publicació de la present acta al
perfil del contractant.
5. Obertura pública del sobre número 3 de cada proposició presentada
mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es
porta a terme l’obertura dels sobres número 3 de les quatre proposicions rebudes.
S’adjunta a continuació el detall del contingut de les ofertes:


Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil ASFALTS I EQUIPS
DE VIALITAT, SL (B67195453).
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Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil TEMPO FACILITY
SERVICES, SLU (B66226234).



Proposició
número
3,
presentada
per
l’entitat
mercantil
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES VALLÈS, SL (B64965759).

Proposició número 4, presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ
VILA, SA (A59105486).

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils licitadores és el següent:
Licitadors
1
2
3

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
INFRAESTRUCTURES
SERVEIS

Oferta, IVA no
inclòs
127.296,39
133.424,70
135.358,40

Garantia
addicional
4
4
2
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4

OBRES VALLÈS, SL
EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA

142.311,01

4

6. 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 3 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:
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Ampliació
Empresa

Oferta

Garantia

Total

1 ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

40,00

2,00

42,00

2 TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES
3
VALLÈS, SL
4 EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA

28,57

2,00

30,57

24,97

1,00

25,97

12,00

2,00

14,00

Així doncs, la classificació final de les quatre ofertes rebudes és la següent:
Licitador
EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA
ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL
INFRAESTRUCTURES SERVEIS OBRES
VALLÈS, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU

Puntuació
sobre 2
40,00
10,00

Puntuació
sobre 3
14,00
42,00

Puntuació
Total
54,00
52,00

19,00

25,97

44,97

7,00

30,57

37,57

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen al quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra de
millora del camí de la Salut de Viladordis. Fases pendents, a favor de la proposició
presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA, amb CIF número
A59105486, per un import de 142.311,01 euros, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que
s’han indicat. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració dels sobres 3 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
Esteve Albàs Caminal

Vist i plau
El president de la Mesa
David Closes Núñez
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 11 hores 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.

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Serveis del Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
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Espais Públics
Ref. MED 1802 IA

INFORME

Assumpte:
Contractació de les obres del projecte de “Millora del camí de la Salut de Viladordis. Fases
pendents”.
Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2)
relatives als aspectes següents:
1. Actuacions de minimització d’afectacions a l’accés rodat i a peu de les finques (puntuació
màxima, 20 punts).
2. Coherència i viabilitat dels diagrames de planificació aportats (puntuació màxima, 20
punts).

Proposta:
En relació a les propostes de minimització de les afectacions a l’accés rodat i a peu a les
finques, s’han analitzat les següents proposicions presentades al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL
Les propostes de minimització plantejades són totalment inconcretes i genèriques. S’esmenta, en aquest
sentit, que es preveuen realitzar desviacions puntuals de la circulació sense definir com, per quins llocs, en
quins moments, etc.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil TEMPO FACILITY SERVICES SLU
La proposició planteja dues fase d’execució tal i com estan definits els dos àmbits d’actuació del projecte. No
es plantegen subfases que puguin minimitzar les afectacions. Es proposa, genèricament, que caldrà buscar
altres camins de la zona com a alternatives d’accés sense concretar quins i en quins moments. Així mateix,
cal destacar que alguns dels camins alternatius grafiats a la proposta són d’ús inviable per les seves
condicions físiques o bé són inexistents.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA SL
La proposició planteja la subdivisió de l’execució de l’obra en subfases sense que se’n justifiquin clarament
els objectius de minimització d’afectacions que es pretenen assolir. En els casos de més dificultat
d’alternatives d’accés (accés a Cal Canyelles) no es planteja cap solució de minimització i, en altres casos en
què es plantegen subfases (accés a les Marcetes), aquestes tenen un sentit relatiu ja que la finca disposa
d’accessos alternatius. Així mateix es planteja la posada en ús de la pavimentació en uns terminis temporals
tècnicament inviables.

Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
La proposició planteja l’execució de l’obra en diversos subtrams que permeten optimitzar l’ús de camins
alternatius que són viables i que es troben en bon estat. Així mateix, en aquells casos de camins alternatius
que tenen alguna deficiència, l’oferta planteja d’arreglar-los a càrrec de l’ofertant. La proposta de minimització
conté un estudi acurat de les alternatives d’accés des d’altres camins ajustades als subtrams d’execució
proposats. En aquest sentit planteja una solució viable d’accés al punt de més dificultat, Cal Canyelles.
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En relació a la coherència i viabilitat dels diagrames de planificació, s’han analitzat les
següents proposicions presentades al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL
El diagrama de planificació aportat és mínimament coherent i viable en el seu conjunt. El diagrama és
relativament detallat i s’hi detecta la falta d’alguna activitat com els treballs previs d’obra o algun treball
puntual en alguna activitat.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil TEMPO FACILITY SERVICES SLU
El diagrama de planificació aportat és ple d’incoherències entre activitats, de simultaneïtats d’activitats
inviables, de temporalitzacions d’activitats incoherents i d’activitats incloses en fases que no pertoquen.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA SL
El diagrama de planificació aportat és coherent i viable en el conjunt i en cadascuna de les fase de treball
definides. Les diferents activitats i subfases proposades són definides de forma coherent i viable.

Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
El diagrama de planificació aportat és coherent i viable en el conjunt i en cadascuna de les fase de treball
definides. Les diferents activitats i subfases proposades són definides de forma plenament coherent,
detallada i viable.

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

ASFALTS I EQUIPS
TEMPO FACILITY
ISEOVA
VILÀ VILA

afectacions
0
5
5
20

planificació
10
2
14
20

total
10
7
19
40

Manresa, 5 de juny del 2019

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

Signat electrònicament
per: ESTEVE ALBAS
CAMINAL
Data: 11/06/2019
14:35:16
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C DAVID
CLOSES NUÑEZ
Data :2019.06.12
08:30:12 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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