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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA ACTUACIONS DE
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2021. PASSEIG DEL RIU. TRAM PARC
JOSEP VIDAL
En data 11 de novembre de 2021, a les 13 hores i 10 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació de l’obra Actuacions de millora de l’espai
públic 2021. Passeig del Riu. Tram parc Josep Vidal. Integren la mesa de
contractació:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.

. Vocals:

Zulema Pascual Anitua, en substitució de la interventora.
Rosa Gomà Batriu, en substitució del secretari general.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via
Pública.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació,
Patrimoni i Inversions.

.Vocal absent; Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via
Pública i Ciutat Intel·ligent.
La Mesa de contractació es porta a terme mitjançant l’eina informàtica Google
Meet.
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 del dia 21
d’octubre de 2021, la Mesa acorda admetre les onze proposicions següents:
número
1
2
3
4
5
6
7
8

licitador
Bigas Grup, SL (CIF B-61.826.392)
Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA (CIF A58.543.596)
M. i J. Gruas, SA (CIF A-25.031.576)
Urcotex Inmobiliaria, SLU (CIF B-08.948.267)
Excavacions Vilà Vila, SA (CIF A-59.105.486)
Grupmas Constructors, SLU (CIF B-59.859.025)
R.S. Agrotècnica del Segrià, SL (CIF B-25.521.238)
Ingeniería Constructora Manresana, SL (CIF B-58.407.081)
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9
10
11

Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (CIF B-64.965.759)
Serveis Integrals 360 Plus, SL (CIF B-65.891.475)
Catalana d’Obres del Penedès, SA (CIF A-67.503.631).

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, la cap de Secció de Projectes d’Espai Públic exposa el contingut del
seu informe, de data 5 de novembre de 2021, 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 admeses:
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Licitador
Bigas Grup, SL.
Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA.
M. i J. Gruas, SA.
Urcotex Inmobiliaria, SLU.
Excavacions Vilà Vila, SA.
Grupmas Constructors, SLU.
R.S. Agrotècnica del Segrià, SL.
Ingeniería Constructora Manresana, SL.
Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL.
Serveis Integrals 360 Plus, SL.
Catalana d’Obres del Penedès, SA.

Idoneïtat i
viabilitat
tècniques
15
10
8
12
5
12
5
18
5
5
8

Diagrames
planificació

Total puntuació

19
17
19
17
15
18
16
16
11
10
20

34
27
27
29
20
30
21
34
16
15
28

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, les proposicions següents no podran continuar en el procés
selectiu ja que no han assolit la puntuació mínima del 50% en el criteri
avaluable segons un judici de valor, és a dir, 20 punts:
a) Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (CIF B-64.965.759).
b) Serveis Integrals 360 Plus, SL (CIF B-65.891.475).
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 ofertes en relació amb
el criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la
cap de Secció de Projectes d’Espai Públic, de data 5 de novembre de 2021.
Així mateix, d’acord amb la clàusula 20a del plec de clàusules administratives,
acorda excloure del procediment de licitació a les proposicions indicades en el
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punt segon d’aquesta acta 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 pels licitadors en 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 l’element a valorar
segons un judici de valor. També es comunica l’exclusió de les entitats
mercantils Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL (CIF B-64.965.759) i
Serveis Integrals 360 Plus, SL (CIF B-65.891.475), per no assolir el llindar
mínim previst en el plec de clàusules administratives.
5. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada mitjançant
la Plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a
terme l’obertura del sobre número 3 de les nou proposicions acceptades.
S’adjunta a continuació el detall del contingut de les ofertes:

Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Bigas Grup, SL (CIF B61.826.392).

Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil Excavaciones y
Construcciones Benjumea, SA (CIF A-58.543.596).
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Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil M. i J. Gruas, SA (CIF
A-25.031.576).

Proposició número 4, presentada per l’entitat mercantil Urcotex Inmobiliaria,
SLU (CIF B-08.948.267).

Proposició número 5, presentada per l’entitat mercantil Excavacions Vilà Vila,
SA (CIF A-59.105.486).
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Proposició número 6, presentada per l’entitat mercantil Grupmas Constructors,
SLU (CIF B-59.859.025).

Proposició número 7, presentada per l’entitat mercantil R.S. Agrotècnica del
Segrià, SL (CIF B-25.521.238).

Proposició número 8, presentada per l’entitat mercantil Ingeniería Constructora
Manresana, SL (CIF B-58.407.081).
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Proposició número 11, presentada per l’entitat mercantil Catalana d’Obres del
Penedès, SA (CIF A-67.503.631).

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

Licitador
Bigas Grup, SL.
Excavaciones y Construcciones Benjumea, SA.
M. i J. Gruas, SA.
Urcotex Inmobiliaria, SLU.
Excavacions Vilà Vila, SA.
Grupmas Constructors, SLU.
R.S. Agrotècnica del Segrià, SL.
Ingeniería Constructora Manresana, SL.
Catalana d’Obres del Penedès, SA.

Oferta €, IVA no
inclòs
249.344,53 €
273.998,74 €
265.874,12 €
265.089,83 €
271.152,46 €
248.284,18 €
253.838,29 €
264.000,00 €
273.998,74 €

Garantia
addicional
4
4
4
4
4
4
4
4
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 no es detecten
possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les empreses
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licitadores, la mesa aprova les puntuacions obtingudes que es detallen a
continuació:

39,21

Garantia
addicional
4,00

43,21

20,73

4,00

24,73

26,82
27,40
22,86
40,00
35,84
28,22
21,03

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

30,82
31,40
26,86
44,00
39,84
32,22
25,03

Licitador

Oferta econòmica

Bigas Grup, SL.
Excavaciones y Construcciones Benjumea,
SA.
M. i J. Gruas, SA.
Urcotex Inmobiliaria, SLU.
Excavacions Vilà Vila, SA.
Grupmas Constructors, SLU.
R.S. Agrotècnica del Segrià, SL.
Ingeniería Constructora Manresana, SL.
Catalana d’Obres del Penedès, SA.

Total
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Així doncs, la puntuació final de les ofertes és la següent:

Licitador
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bigas Grup, SL.
Grupmas Constructors, SLU.
Ingeniería Constructora Manresana, SL.
R.S. Agrotècnica del Segrià, SL.
Urcotex Inmobiliaria, SLU.
M. i J. Gruas, SA.
Catalana d’Obres del Penedès, SA.
Excavaciones y Construcciones Benjumea,
SA.
Excavacions Vilà Vila, SA.

Puntuació
sobre 2
34,00
30,00
34,00
21,00
29,00
27,00
28,00

Puntació
sobre 3
43,21
44,00
32,22
39,84
31,40
30,82
25,03

Puntuació Total

27,00

24,73

51,73

20,00

26,86

46,86

77,21
74,00
66,22
60,84
60,40
57,82
53,03

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals detallades obtingudes pels
licitadors, la mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic
2021. Passeig del Riu. Tram parc Josep Vidal, a favor de la proposició
presentada per l’entitat mercantil Bigas Grup, SL (CIF B-61.826.392), per un
import de 249.344,53€ 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
Valentí Junyent Torras
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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.
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Serveis al Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Secció de Projectes d’espai públic
CON. LIA 37/2021

INFORME
Contractació de les obres del projecte OBU 2108 “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Passeig del riu.
Tram parc Josep Vidal”
Valoració de les ofertes segons judici de valor (sobre núm. 2) relativa al Pla d’execució de les actuacions.
Proposta:
En relació amb el procediment per a la contractació de les obres del projecte OBU 2108 “Actuacions de millora
de l’espai públic 2021. Passeig del riu. Tram parc Josep Vidal” s’han analitzat les següents proposicions
corresponents al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil BIGAS GRUP SL
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONES I CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil M I J GRUAS SA
Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil URCOTEX INMOBILIARIA SLU
Proposició número 5. Oferta presentada per l’entitat mercantil EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
Proposició número 6. Oferta presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
Proposició número 7. Oferta presentada per l’entitat mercantil RS AGROTÈCNIA DEL SEGRIÀ SL
Proposició número 8. Oferta presentada per l’entitat mercantil INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
Proposició número 9. Oferta presentada per l’entitat mercantil INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES VALLÈS SL
Proposició número 10. Oferta presentada per l’entitat mercantil SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
Proposició número 11. Oferta presentada per l’entitat mercantil CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA

En la puntuació s’han tingut en compte els dos aspectes en relació al pla d’execució de l’obra, definits al plec de
clàusules:
_Pla d’execució de l’obra_ amb una proposta de planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les obres sobre els usos i
funcionament de la ciutat i de la zona d’actuació en concret, amb la definició d’un diagrama de planificació de les obres i la
descripció de les actuacions proposades per minimitzar les afectacions. Els paràmetres de valoració d’aquest criteri es basen en
els aspectes següents
1.
2.

idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats

D’acord amb els paràmetres de valoració definits en el plec de clàusules, la valoració del contingut de la proposta
presentada al sobre núm. 2 és la següent:
Proposició número 1. Valoració de l’oferta de BIGAS GRUP SL
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció detallada de les possibles afectacions de l’obra i activitats existents en l’àmbit de l’actuació
(recorreguts de vianants, accessos a guals i trànsit de vehicles), organització de l’obra en quatre fases,
descripció dels punts crítics de l’actuació i mesures per a la seva minimització
2. compromís de pla de comunicació de les incidències i descripció de millores mediambientals al procés
constructiu
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats molt detallat
Proposició número 2. Valoració de l’oferta de EXCAVACIONES I CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. identificació de les gestions i aspectes crítics del procés constructiu i proposta de distribució dels treballs en
quatre fases amb descripció dels equips d’obra, maquinària i equips auxiliars
2. descripció de mesures genèriques per a la minimització de les afectacions
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats molt detallat, però sense tenir en compte alguns temes
crítics.
Proposició número 3. Valoració de l’oferta de M I J GRUAS SA
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Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques i específiques a aplicar per al manteniment dels recorreguts de vianants i
el trànsit de vehicles i descripció de mesures mediambientals genèriques per a la minimització de les molèsties.
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats molt detallat.
Proposició número 4. Valoració de l’oferta de URCOTEX INMOBILIARIA SLU
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat dels vianants i usuaris de l’espai públic
en les diferents etapes de les obres: treballs previs, implantació i desenvolupament
2. descripció de mesures mediambientals genèriques per garantir la minimització de les molèsties i evitar
l’afectació dels elements preexistents
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats detallat, però sense tenir en compte alguns temes crítics.
Proposició número 5. Valoració de l’oferta de EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat dels vianants i usuaris de l’espai públic
amb una proposta de recorregut alternatiu del trànsit pesat escassament realista
2. descripció de mesures mediambientals genèriques per a la minimització de les molèsties.
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats força detallat, però sense tenir en compte alguns temes
crítics
Proposició número 6. Valoració de l’oferta de GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció detallada de les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents amb definició
d’actuacions específiques per a la minimització de les afectacions
2. descripció de mesures mediambientals genèriques per garantir la minimització de les molèsties i evitar
l’afectació dels elements preexistents i proposta de pla de comunicació de les obres
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats molt detallat, però sense tenir en compte alguns temes
crítics
Proposició número 7. Valoració de l’oferta de RS AGROTÈCNIA DEL SEGRIÀ SL
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat dels vianants i usuaris de l’espai públic
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats detallat, però amb una explicació del procés d’execució
escassa.
Proposició número 8. Valoració de l’oferta de INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció detallada de les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents amb definició
d’actuacions específiques per a la minimització de les afectacions: recorreguts de vianants adaptat, mesures
correctores de la contaminació acústica i ambiental, organització dels treballs per garantir la funcionalitat del
carrer.
2. descripció del pla de manteniment de l’obra i del pla comunicació de l’actuació, de caràcter genèric
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats detallat, però amb una explicació del procés d’execució
escassa
Proposició número 9. Valoració de l’oferta de INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES VALLÈS SL
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat dels vianants i usuaris de l’espai públic
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats detallat, però amb una explicació del procés d’execució
molt escassa
Proposició número 10. Valoració de l’oferta de SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per minimitzar les afectacions de l’obra
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura clara i amb un desglossat de les activitats detallat, però amb una explicació del procés d’execució
molt escassa i una proposta de reducció de terminis poc realista

Pel que fa a la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats, les propostes de
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA, RS AGROTÈCNIA DEL SEGRIÀ SL, INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES VALLÈS SL i
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL plantegen solucions genèriques per a la minimització de les afectacions de les
obres, sense una aplicació directa en el casc concret de l’actuació que es proposa, CATALANA D’OBRES DEL
PENEDÈS SA, M I J GRUAS SA, EXCAVACIONES I CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA, GRUPMAS CONSTRUCTORS
SLU i URCOTEX INMOBILIARIA SLU suposen una més gran concreció en més o menys aproximació a les
característiques de l’actuació, mentre que BIGAS GRUP SL i INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL es

corresponen amb les ofertes que s’ajusten millor als objectius dels criteris fixats pel plec.
Pel que fa a la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats INFRAESTRUCTURES
SERVEIS I OBRES VALLÈS SL i SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL no identifiquen cap incompatibilitat en les
diferents activitats de l’obra, EXCAVACIONES I CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA, URCOTEX INMOBILIARIA SLU
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA, RS AGROTÈCNIA DEL SEGRIÀ SL i INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA
SLdesenvolupen l’explicació del procés constructiu de manera molt escassa, mentre que les propostes de BIGAS
GRUP SL, M I J GRUAS SA, GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU i CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA descriuen

més acuradament com s’assolirà el termini proposat, identifiquen les incompatibilitats i realitzen una explicació
del procés constructiu molt més ben desenvolupada.

BIGAS GRUP SL
EXCAVACIONES I CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA
M I J GRUAS SA
URCOTEX INMOBILIARIA SLU
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
RS AGROTÈCNIA DEL SEGRIÀ SL
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES VALLÈS SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA

total

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

diagrames de planificació

D’acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de cada cas, es proposa la valoració
següent de les ofertes presentades:
idoneïtat i viabilitat tècniques

Número de Referència: DX7HSF3TLGRC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Proposició número 11. Valoració de l’oferta de CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per minimitzar les afectacions de l’obra, tant a nivell de mobilitat
de vianants i vehicles com a nivell mediambiental
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques dels diagrames de planificació aportats:
1. proposta d’execució de les actuacions justificada a partir d’un diagrama de les obres coherent i viable, amb una
estructura molt clara i amb un desglossat de les activitats molt detallat

15
10
8
12
5
12
5
18
5
5
8

19
17
19
17
15
18
16
16
11
10
20

34
27
27
29
20
30
21
34
16
15
28
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