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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ
CON.EXP 2021000030 – CON.LIA 2021000030

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
"PROJECTE D'URBANITZACIÓ CARRER GERMÀ ISIDRE (TRAM CENTRAL)"
En data 25 de novembre de 2021, a partir de les 13 hores i 15 minuts, es reuneixen
els membres de la Mesa de contractació de les obres "Projecte d'urbanització carrer
Germà Isidre (tram central)".

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

. President: Junyent Torras, Valentí, regidor delegat d’Hisenda
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.

. Vocals:

David Closes Núñez, cap del Servei de
Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials
Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis Gonzalez Leal, secretari general.

Ha excusat la seva assistència:
-

David Aaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat

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 signada pel secretari, la
Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre les tres
proposicions següents:
NÚMERO
1
2
3

NIF
B58407081
B64965759
A25031576

NOM LICITADOR
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLES,
SL
M. Y J. GRUAS SA
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2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2.
Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les ofertes presentades i
admeses, 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 17 de novembre de 2021, que s’adjunta a aquesta acta com annex.
D’acord amb els criteris descrits i d’acord amb les valoracions del contingut de cada
cas, la valoració de cadascuna de les ofertes es la següent:
LICITADOR
INGENIERIA
CONSTRUCTORA
MANRESANA SL
INFRAESTRUCTURES,
SERVEIS
I
OBRES DEL VALLES, SL
M. Y J. GRUAS SA

PUNTUACIÓ
ACTUACIONS
MINIMITZACIÓ
10

PUNTUACIÓ
DIAGRAMES
PLANIFICACIÓ
15

TOTAL
PUNTUACIÓ
25

2

12

14

8

17

25

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:
 INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLES, SL (B64965759)
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta 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 del cap del
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data 17 de novembre de
2021.
Així mateix, d’acord amb la clàusula 22a del plec de clàusules administratives, acorda
excloure del procediment de licitació a les proposicions indicades en el 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 de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el
sobre número 2. Tenint en compte que concorre públic a la sessió de la Mesa de
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contractació, es fa pública la puntuació aprovada respecte l’element a valorar segons
un judici de valor.
5. Obertura del sobre número 3 de les proposicions presentades mitjançant la
plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme
l’obertura dels sobres número 3 de les dues proposicions acceptades.
El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils licitadores acceptades és el següent:
-

Proposició número 1: INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.
(B58407081)

-

Proposició número 3: M. Y J. GRUAS SA (A25031576)

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada 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 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
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estudi del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la Mesa aprova la
puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
OFERTA
EMPRESA

ECONÒMICA

1 INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL
2 M. Y J. GRUAS, SA

90.400,00 €
99.682,16 €

AMPLIACIÓ
TERMINI
GARANTIA
4
4

Així doncs, la classificació final de les dues ofertes acceptades és la següent:

EMPRESA
INGENIERÍA CONSTRUCTORA
1
MANRESANA, SL
2 M. Y J. GRUAS, SA

SOBRE
2

SOBRE
3

PUNTUACIÓ
TOTAL

25,00

42,00

67,00

25,00

2,00

27,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de les
obres "Projecte d'urbanització carrer Germà Isidre (tram central)", a favor de la
proposició presentada per l’entitat mercantil INGENIERÍA CONSTRUCTORA
MANRESANA, SL, amb CIF B58407081, per un import de 90.400,00 €, 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 ha 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.
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 al perfil del contractant a efectes del seu
coneixement.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Junyent Torras, Valentí
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Serveis del Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais públics
Ref. PUR1801

INFORME

Assumpte:
Contractació de les obres incloses al “Projecte d’urbanització del carrer Germà Isidre (tram
central)”.

Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2)
relatives als aspectes següents:
1.

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 (sobre la mobilitat,
sobre les activitats urbanes, sobre els ciutadans en general o sobre altres aspectes
urbans). Aquesta proposta es valora d’acord amb els apartats següents:
a.
b.

la idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats de
minimització de les afectacions (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 de la ciutat i de la zona d’actuació en concret, s’han analitzat les següents
proposicions presentades al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil ICMAN SL
La proposta identifica les principals afectacions de l’obra. La proposició planteja diferents propostes de
minimització de les afectacions com dues possibles ubicacions de la zona d’aplec sense interferències amb
l’ús urbà, una proposta d’itinerari delimitat per a vianants i actuacions de coordinació amb les obres limítrofs
en curs de l’avinguda dels Països Catalans. A banda d’aquestes propostes específiques, també es plantegen
altres mesures genèriques sense que tinguin, però, una relació específica amb la zona d’actuació en concret.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA SL
La proposició no identifica les possibles afectacions concretes de l’obra sobre el funcionament de la ciutat i
sobre la zona concreta d’actuació. No es proposen mesures específiques i concretes de minimització de les
afectacions. Només se’n plantegen de genèriques sense que tinguin, però, una relació específica amb la
zona d’actuació en concret.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil M y J GRUAS
La proposta identifica la realitat del lloc i les afectacions als accessos rodats de les diferents finques. En
general, la proposició planteja propostes genèriques de minimització sense que tinguin, però, una relació
específica amb la zona d’actuació en concret. Només, en algun cas, s’apunten mesures específiques com
l’ús de la zona d’aplec que coincidiria amb la que ja té l’empresa en l’execució de l’obra en curs de l’avinguda
dels Països Catalans.
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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 ICMAN SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres, mitjançant una sola fase, coherent, complet i viable.
El diagrama presenta, però, l’execució d’una partida situada en un ordre incongruent. El diagrama és viable
d’acord amb el termini d’execució que planteja i d’acord amb la realitat de l’entorn en la qual hi ha una altra
obra d’urbanització en execució.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil ISEOVA SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació coherent i viable a grans trets. Cal fer esment, però, que planteja
un termini d’execució de l’obra lleugerament inferior a dos mesos difícilment justificable. Així mateix, cal
remarcar que no es fa referència a la realitat de l’entorn en la qual hi ha una altra obra d’urbanització en
execució.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil M y j GRUAS
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres, mitjançant dues fases, coherent, complet i viable. El
diagrama no presenta cap partida situada en un ordre incongruent. El diagrama és viable d’acord amb el
termini d’execució que planteja i d’acord amb la realitat de l’entorn en la qual hi ha una altra obra
d’urbanització en execució.

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

ICMAN
ISEOVA
GRUAS

Manresa, 17 de novembre del 2021

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

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 29/11/2021
12:57:49
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 29/11/2021
12:59:35
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

actuacions
minimització
10
2
8

diagrames
planificació
15
12
17

total
25
14
25

