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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE
D'URBANITZACIÓ AVINGUDA PAÏSOS CATALANS. TRAM SUD. CALÇADA
OEST
En data 28 d’octubre de 2021, a les 13 hores i 5 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació de l’obra Projecte d'urbanització avinguda
Països Catalans. Tram Sud. Calçada Oest. Integren la mesa de contractació:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.

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

. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
. Vocals:

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

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 20
d’agost de 2021 i posteriors correccions, la Mesa acorda admetre les deu
proposicions següents:
número
1
2
3
4
5
6
7
8

licitador
Bigas Grup SL (B61826392)
Pasquina SA (A08798852)
UTE Voltes Connecta, SLU (B25583881) – Voltes SLU
(B25237975)
Excavaciones y Construcciones Benjumea SA (A58543596)
Vialitat i Serveis, SLU (B64311913)
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
UTE Coynsa-2000, SL (B59856351) – Asetic SL (B42792457)
M i J Gruas, SA(A25031576)
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9
10

Señales Girod, SL (B60070505)
Grupmas Constructors SLU (B59859025)

Així mateix, la mesa acorda excloure de la licitació la proposició número 11,
subscrita per la mercantil Infraestructures Serveis Obres Valles SL, titular del
CIF B64965759, ja que va ser presentada un cop transcorregut el termini
previst en el plec de clàusules administratives. A més, des de la plataforma
Vortal s’ha comunicat, mitjançant informe de data 6 d’agost de 2021, que el
funcionament de la plataforma el dia 2 d’agost de 2021 va ser correcte i, de fet,
el mateix dia es van rebre altres proposicions.
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 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 20
d’octubre 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:
Licitador
Bigas Grup SL (B61826392)
Pasquina SA (A08798852)
UTE Voltes Connecta, SLU (B25583881) – Voltes SLU
(B25237975)
Excavaciones y Construcciones Benjumea SA
(A58543596)
Vialitat i Serveis, SLU (B64311913)
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
UTE Coynsa-2000, SL (B59856351) – Asetic SL
(B42792457)
M i J Gruas, SA(A25031576)
Señales Girod, SL (B60070505)
Grupmas Constructors SLU (B59859025)

Actuacions
minimització
12,00
4,00

Diagrames
planificació
16,00
14,00

6,00

16,00

22,00

6,00

10,00

16,00

2,00
16,00

0,00
16,00

2,00
32,00

16,00

17,00

33,00

10,00
2,00
18,00

18,00
16,00
10,00

28,00
18,00
28,00

Total puntuació
28,00
18,00

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, 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)
b)
c)
d)

Pasquina SA (A08798852).
Excavaciones y Construcciones Benjumea SA (A58543596).
Vialitat i Serveis, SLU (B64311913).
Señales Girod, SL (B60070505).
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3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a les ofertes presentades 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 del cap
del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data 20
d’octubre 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 tercer 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 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 l’element a valorar segons un judici de
valor. També es comunica l’exclusió de les entitats mercantils Pasquina SA,
Excavaciones y Construcciones Benjumea SA, Vialitat i Serveis, SLU i Señales
Girod, 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 sis proposicions acceptades. S’adjunta a continuació el
detall del contingut de les ofertes:


Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Bigas Grup SL
(B61826392).



Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil UTE Voltes
Connecta, SLU (B25583881) – Voltes SLU (B25237975).
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Proposició número 6, presentada per l’entitat mercantil Ingeniería
Constructora Manresana, SL (B58407081).



Proposició número 7, presentada per la UTE Coynsa-2000, SL
(B59856351) – Asetic SL (B42792457).



Proposició número 8, presentada per l’entitat mercantil M i J Gruas,
SA(A25031576).
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Proposició número 10, presentada per l’entitat mercantil Grupmas
Constructors SLU (B59859025).

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les
entitats mercantils acceptades és el següent:
Licitador
Bigas Grup SL (B61826392)
UTE Voltes Connecta, SLU (B25583881) – Voltes SLU
(B25237975)
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)
UTE Coynsa-2000, SL (B59856351) – Asetic SL
(B42792457)
M i J Gruas, SA(A25031576)
Grupmas Constructors SLU (B59859025)

Oferta €, IVA no
inclòs

Garantia
addicional

762.979,63 €
830.425,68 €

4
4

666.400,00 €
755.035,08 €

4
4

774.114,44 €
659.144,42 €

4
4

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.
Es detecta que les ofertes de les entitats mercantils Ingeniería Constructora
Manresana, SL (B58407081) i Grupmas Constructors SLU (B59859025),
poden incloure valors anormals o desproporcionats ja que han ofert una baixa
del 23,86% i 24,69%, respectivament, mentre que el llindar límit se situa
segons el plec de clàusules administratives en el 23,49 % (15,49 més 8 punts).
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 30 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.

El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras
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Per tant, la mesa acorda requerir a les entitats mercantils indicades que
justifiquin la viabilitat econòmica de les ofertes formulades.
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Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais Públics
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PRJ 2002

INFORME

Assumpte:

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

Contractació de les obres incloses al projecte “Urbanització de l’avinguda dels Països Catalans.
Tram sud. Calçada oest”.
Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2) relatives als
aspectes següents:
1.

Pla d’execució de l’obra (fins a 40 punts). Els licitadors presentaran una proposta de planificació de
l’execució que minimitzi l’afectació de les obres sobre l’ús i l’activitat de les finques properes i sobre
el funcionament de la mobilitat de la ciutat. El pla d’execució haurà d’incloure almenys un diagrama
de planificació de les obres i la descripció de les actuacions proposades per a minimitzar les
afectacions esmentades. El pla d’execució haurà d’identificar el conjunt d’afectacions que l’obra
generarà (sobre la mobilitat, sobre els usos de les finques, sobre els ciutadans en general o sobre
altres aspectes urbans) i haurà de descriure el procediment d’obra i les actuacions que es preveuen
implementar a fi de minimitzar-les. La proposta es valora 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 la idoneïtat i viabilitat tècniques de les propostes d’execució que minimitzin
l’afectació de les obres sobre l’ús i l’activitat de les finques properes i sobre el funcionament
de la mobilitat de la ciutat, s’han analitzat les següents proposicions presentades al sobre
núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil BIGAS GRUP SL
La proposta descriu de forma detallada les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents
a la zona. La proposta defineix actuacions genèriques de minimització de les afectacions i, només en algun
cas, detalla alguna de les actuacions.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil PASQUINA SA
La proposta descriu de forma escassa les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents
a la zona. La proposta fixa actuacions genèriques de minimització de les actuacions entre les quals alguna
no respon a la realitat del lloc. En algun casos es descriuen les possibles afectacions específiques de les
obres; malgrat això no s’hi proposen actuacions específiques, concretes i detallades de minimització.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil UTE VOLTES CONNECTA / VOLTES
La proposició descriu i analitza, de forma mínima, les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i
activitats existents a la zona. Tot i que es descriuen les possibles afectacions principals, l’oferta no planteja
propostes concretes ni específiques de minimització.
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Proposició número 4. Oferta
CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA

presentada

per

l’entitat

mercantil

EXCAVACIONES

Y

La proposta descriu de forma molt general les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats
existents a la zona. La proposta no planteja actuacions concretes i específiques de minimització de les
afectacions.

Proposició número 5. Oferta presentada per l’entitat mercantil VIALITAT I SERVEIS SL
La proposta no aporta cap anàlisi específica de les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats
existents a la zona. En la mateixa línia, tampoc planteja propostes concretes i específiques de minimització
de les afectacions.

Proposició número 6. Oferta presentada per l’entitat mercantil INGENIERIA CONSTRUCTORA
MANRESANA SL
La proposta descriu de forma detallada les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents
a la zona. La proposta defineix actuacions específiques de minimització de les afectacions, especialment en
relació a les edificacions agrícoles existents, a la planificació adequada dels seus accessos, les fases d’obra,
les zones d’aplec i el trànsit de vehicles d’obra. La proposta també planteja diverses altres actuacions, però
de caràcter genèric.

Proposició número 7. Oferta presentada per l’entitat mercantil UTE COYNSA / ASETIC
La proposta descriu de forma força detallada les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats
existents a la zona. La proposta defineix actuacions específiques i concretes de minimització de les
afectacions principals de l’obra sobre els usos agrícoles i sobre la funcionalitat urbana de la zona.

Proposició número 8. Oferta presentada per l’entitat mercantil M y J GRUAS SA
La proposta descriu les principals afectacions de l’obra sobre els usos i activitats existents a la zona. Les
propostes de minimització de les afectacions que planteja, però, són força genèriques i poc específiques.

Proposició número 9. Oferta presentada per l’entitat mercantil SEÑALES GIROD SL
La proposta no aporta cap anàlisi específica de les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats
existents a la zona. En la mateixa línia, tampoc planteja propostes concretes i específiques de minimització
de les afectacions.

Proposició número 10. Oferta presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
La proposta descriu de forma molt detallada les possibles afectacions de l’obra sobre els usos i activitats
existents a la zona. La proposta defineix actuacions específiques, concretes i detallades de minimització de
les afectacions. Les propostes són viables i adequades tot i que, en alguna d’elles, l’explicació és una mica
confusa.

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 BIGAS GRUP SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats molt detallat i amb una estructura força clara. Planteja una activitat dels treballs previs en una
ubicació temporal incoherent.

Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil PASQUINA SA
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent i viable amb un desglossat d’activitats poc
detallat. Planteja una activitat dels treballs previs en una ubicació temporal incoherent.

Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil UTE VOLTES CONNECTA / VOLTES
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats força detallat. Planteja una activitat dels treballs previs en una ubicació temporal incoherent.

Proposició número 4. Oferta
CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA

presentada

per

l’entitat

mercantil

EXCAVACIONES

Y

L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent i amb un desglossat d’activitats força
detallat. Planteja una activitat dels treballs previs en una ubicació temporal incoherent. La durada de
l’execució de les obres no es creu viable per la reducció plantejada i per les fases d’execució plantejades.

Proposició número 5. Oferta presentada per l’entitat mercantil VIALITAT I SERVEIS SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres mal estructurat, incoherent (amb activitats amb
durades i ubicacions temporals sense sentit constructiu) i inviable temporalment.

Proposició número 6. Oferta presentada per l’entitat mercantil INGENIERIA CONSTRUCTORA
MANRESANA SL
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L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats força detallat. Planteja una activitat dels treballs previs en una ubicació temporal incoherent.

Proposició número 7. Oferta presentada per l’entitat mercantil UTE COYNSA / ASETIC
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats força detallat. No s’hi detecten activitats ubicades en posicions temporals incoherents.

Proposició número 8. Oferta presentada per l’entitat mercantil M y J GRUAS SA
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats força detallat. Presenta una estructura del diagrama clara i molt ben estructurada en la qual no
s’hi detecten activitats ubicades en posicions temporals incoherents.

Proposició número 9. Oferta presentada per l’entitat mercantil SEÑALES GIROD SL
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent, complet i viable amb un desglossat
d’activitats força detallat. Planteja una activitat dels treballs previs en una ubicació temporal incoherent.

Proposició número 10. Oferta presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
L’oferta aporta un diagrama de planificació de les obres coherent i complet amb un desglossat d’activitats
força detallat. No s’hi detecten activitats ubicades en posicions temporals incoherents. La durada de
l’execució de les obres no es creu viable per la reducció plantejada i per les tres fases d’execució
independents definides.

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

BIGAS
PASQUINA
VOLTES CONNECTA / VOLTES
BENJUMEA
VIALSER
ICMAN
COYNSA / ASETIC
MyJ GRUAS
GIROD
GRUPMAS

actuacions
minimització
12
4
6
6
2
16
16
10
2
18

diagrames
planificació
16
14
16
10
0
16
17
18
16
10

total
28
18
22
16
2
32
33
28
18
28

Manresa, 20 d’octubre del 2021

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

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 29/10/2021
13:51:17
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 29/10/2021
16:53:24
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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