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Número de Referència: DX7HSFVJXDVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REVISIÓ
DEL PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES D'URBANITZACIÓ I
REFÓS D'OBRES BÀSIQUES DEL PLA PARCIAL PLANA DEL PONT NOU
En data 23 de setembre de 2021, a partir de les 13 hores i 10 minuts, es
reuneixen els membres de la Mesa de contractació del contracte del Servei per
a la revisió del Projecte d'obres complementàries d'urbanització i refós
d'obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou, a tramitar mitjançant
procediment restringit.
Per raons de prevenció respecte la pandèmia provocada per la Covid19, la
sessió es porta a terme mitjançant l’aplicació Google Meet amb caràcter públic.
S’ha donat publicitat de la convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Manresa.
Integren la mesa de contractació:
 President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
 Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni
Inversions
 Vocals:

i

David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
David Closes Núñez, cap de Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

 Vocal absent: José Luis González Leal, secretari general.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en
relació al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre
número 2 de l’única oferta presentada, el cap del Servei de Projectes

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

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX7HSFVJXDVC

Urbans i Infraestructures Territorials exposa el contingut del seu informe,
de data 17 de setembre de 2021, que s’adjunta a aquesta acta com
annex.
D’acord amb el contingut de la proposta presentada, es proposa la
puntuació següent:
Licitador
SBS SIMON I BLANCO, SL

Coherència mesures
optimització constructiva
proposta
4

Coherència mesures
optimització
econòmica proposta
4

Total
puntuació
8

2. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada en
relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única oferta
presentada 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 17 de setembre de 2021.
3. Exposició pública, si escau, de la puntuació respecte el sobre
número 2.
Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de
contractació, no es fa pública la puntuació obtinguda pel licitador
respecte el sobre número 2, tot i que es publicarà aquesta acta al perfil
del contractant per al seu coneixement.
4. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada
mitjançant la Plataforma Vortal.
A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura
del sobre número 3 de l’oferta. S’adjunta a continuació el detall del
contingut de l’oferta


Proposició numero 1, presentada per l’entitat mercantil SBS SIMON I
BLANCO, SL (B-64.168.933).

El contingut de la proposició econòmica formulada per l’entitat mercantil
licitadora és de 34.160,90 euros, IVA no inclòs.
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5. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el
sobre número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació
del contracte, condicionada a la inexistència de valors anormals o
desproporcionats o d’altres elements que requereixin d’un estudi
del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es
detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres
qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de
l’empresa licitadora, la Mesa aprova la puntuació obtinguda que es
detalla a continuació:
Licitador
SBS SIMON I BLANCO, SL

Optimització de la
secció S06
8,00

Oferta €, IVA no
inclòs
10,00

Total puntuació
18,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha
participat en el procediment que es detalla al quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
Servei per a la revisió del Projecte d'obres complementàries d'urbanització i
refós d'obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou, a favor de la
proposició presentada per l’entitat mercantil SBS Simon i Blanco, SL, amb
CIF número B-64.168.933, domiciliada al carrer Zamora, 45, local 5 de
Barcelona – 08005 i per un import de 34.160,90 euros, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt cinquè
quedaran condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels
imports. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués de
manera substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la
Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras
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Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais públics

INFORME

Assumpte:
Contractació de l’assistència tècnica per a la revisió del “Projecte d’obres
complementàries d’urbanització i refós d’obres bàsiques del pla parcial Plana
del Pont Nou”.
Valoració de la documentació presentada pels licitadors relativa a la proposta
d’optimització d’una secció constrictiva del projecte (sobre núm. 2) que incloïa
l’apartat següent:
a. Proposta d’optimització de la secció constructiva S06 (criteri de judici de valor, fins
a 10 punts)
Els licitadors seleccionats hauran d’aportar una proposta d’optimització de la secció
constructiva S06 corresponent a la secció transversal tipus del carrer Torruella del
projecte objecte de revisió (el plànol en pdf i dwg d’aquesta secció s’adjunta com a
annex a la licitació). En un sol full DINA4, per una sola cara, els licitadors han de
proposar mesures d’optimització constructiva i econòmica de les solucions definides en
aquesta secció transversal tipus. La puntuació d’aquest apartat es farà de la manera
següent: coherència de les mesures d’optimització constructiva de la proposta amb un
màxim 5 punts i idoneïtat de l’optimització econòmica proposada amb un màxim de 5
punts.

Proposta
Al procés de licitació, només s’hi ha presentat una oferta que correspon a l’entitat mercantil
SBS SIMON I BLANCO SL.
D’acord amb els paràmetres de valoració s’escau proposar la puntuació següent a l’única oferta
presentada:
1.

Coherència de les mesures d’optimització constructiva de la proposta. D’acord
amb la proposta que inclou la revisió de les solucions de clavegueram, rodament
asfàltic, paviment de voreres i tecnologia de la xarxa d’enllumenat, s’escau proposar 4
punts a aquest apartat.

2.

Coherència de les mesures d’optimització econòmica de la proposta. D’acord amb
la proposta que inclou la revisió de les solucions de clavegueram, del paquet de ferms,
de l’esplanada, del paviment de voreres i de les solucions de la xarxa d’enllumenat,
s’escau proposar 4 punts a aquest apartat.

D’acord amb el que s’ha exposat fins ara, s’escau proposar que l’aparta “a” del sobre 2 de la
proposta presentada per SBS SIMON I BLANCO SL rebi la puntuació total de 8 punts.
Manresa, 17 de setembre del 2021
David Closes i Núñez,
arquitecte

Cap del Servei de Projecte Urbans i
Infraestructures Territorials
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