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Número de Referència: DX7HSFSVHYVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MIXT
"ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2021. MILLORA ÀREA
JOC INFANTIL SANTA CLARA"
En data 23 de setembre de 2021, a partir de les 13 hores i 20 minuts, es
reuneixen els membres de la mesa de contractació de l’obra “Actuacions de
millora de l’espai públic 2021. Millora àrea joc infantil Santa Clara”. Integren la
mesa de contractació:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
. Vocals:

Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via
Pública i Ciutat Intel·ligent.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Projectes d’Espai
Públic.
Esteve Albàs Caminal, cap del 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. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa al 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 tres proposicions següents:
número
1
2
3

licitador
Crous Expert, SL (B67152173)
Urbe SBD, SL (B60915279)
Ingeniería Constructora Manresana, SL (B58407081)

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
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de valor, la cap de Secció de Projectes d’Espai Públic exposa el contingut del
seu informe, de data 16 de juliol de 2021, adjunt a aquesta acta com a annex.
D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la
puntuació següent de cadascuna de les ofertes presentades:

Licitador
Crous Expert, SL
Urbe SBD, SL
Ingeniería Constructora Manresana, SL

Coherència i
viabilitat
Mesures
afectacions
entorn

0
15,00
15,00

Idoneïtat i
viabilitat
Distribució
actuacions

0
10,00
15,00

Total puntuació
0
25,00
30,00

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 tres ofertes admeses
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 16 de juliol
de 2021.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda en el criteri avaluable
segons un judici de valor. 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.
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 tres proposicions admeses. Consta,
a continuació, el detall del contingut de les ofertes:


Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Crous Expert, SL
(B67152173).
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Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil Urbe SBD, SL
(B60915279).



Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil Ingeniería
Constructora Manresana, SL (B58407081)

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les
entitats mercantils és el següent:
Oferta, IVA no
inclòs
60.039,25
61.537,05
66.000,00

Licitador
Crous Expert, SL
Urbe SBD, SL
Ingeniería Constructora Manresana, SL

Garantia
addicional
4 anys
4 anys
4 anys

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.
A continuació es mostra la puntuació obtinguda respecte el sobre número 3:
Licitador
Crous Expert, SL
Urbe SBD, SL
Ingeniería Constructora
Manresana, SL

Oferta €
60.039,25 €
61.537,05 €

Puntuació
45,00
40,25

Ampliació garantia
4 anys
4 anys

Puntuació
4 punts
4 punts

66.000,00 €

26,10

4 anys

4 punts

Així doncs, la classificació final es detalla a continuació:
Licitador
Urbe SBD, SL
Ingeniería
Constructora
Manresana, SL
Crous Expert, SL

Puntuació sobre 2
25,00

Puntuació sobre 3
44,25

Total
69,25

30,00

30,10

60,10

0,00

49,00

49,00
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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 proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Millora àrea joc infantil Santa
Clara”, a favor de la proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil
Urbe SBD, SL, amb CIF B60915279), per un import de 61.537,05 euros, IVA
no inclòs.
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Serveis al Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Secció de Projectes d’espai públic
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INFORME
Contractació de les obres del projecte OBU 2104 “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Millora àrea joc
infantil Santa Clara”
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CON. LIA 11/2021

_Pla d’execució de les actuacions
1. Mesures per a la minimització de les afectacions a l’entorn i els recorreguts de vianants afectats per l’actuació
2. Distribució temporal de les actuacions

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 2104 “Actuacions de millora
de l’espai públic 2021. Millora àrea joc infantil Santa Clara” s’han analitzat les següents proposicions
corresponents al sobre núm. 2:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil CROUS EXPERT SL
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil URBE SBD SL
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL

En la puntuació s’han tingut en compte els dos aspectes en relació a l’execució de les actuacions, definits al plec
de clàusules:

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 CROUS EXPERT SL
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions a l’entorn i els recorreguts de
vianants afectats per l’actuació
1. el document es limita a proposar que, en cas de resultar adjudicataris es realitzarà un estudi de les afectacions.
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:
1. el document no aporta cap informació en relació a la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat.
Proposició número 2. Valoració de l’oferta de URBE SBD SL
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions a l’entorn i els recorreguts de
vianants afectats per l’actuació
1. descripció de la metodologia de seguiment de l’actuació, a través d’indicadors i amb un sistema de prevenció i
resposta davant de contingències
2. descripció de les fases i programa de vigilància ambiental per a la minimització de les afectacions.
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:
1. justificació dels terminis mitjançant una taula, amb un termini d’execució de 3 setmanes
Proposició número 3. Valoració de l’oferta de INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions a l’entorn i els recorreguts de
vianants afectats per l’actuació
1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat i la mobilitat
2. proposta detallada de les mesures a adoptar en l’emplaçament concret.
Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:
1. descripció de la metodologia a seguir en l’execució dels treballs.
2. justificació del programa de treball mitjançant un diagrama de Gant.
3. justificació detallada dels rendiments, durada de les activitats principals i establiment de marges de folgança

La proposta de CROUS EXPERT SL no s’ajusta als objectius del plec de clàusules pel que fa a la definició de la
planificació d’execució dels treballs, mentre que les propostes de URBE SBD SL i INGENIERIA
CONSTRUCTORA MANRESANA SL, desenvolupen correctament el Pla d’execució de les actuacions.
Quant a la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions, les propostes de URBE SBD SL i
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL plantegen una anàlisi detallada de l’actuació i proposen

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

mesures concretes per a la minimització de les afectacions, tot i que en el cas de URBE SBD SL amb una
component més mediambiental.
Pel que fa a la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat, la
proposta de URBE SBD SL es limita a la justificació del termini en tres setmanes mitjançant una taula de
distribució de les actuacions, mentre que la proposta de INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL,
justifica més adequadament l’acompliment del termini d’execució i preveu les rutes crítiques i un marge de
folgança.
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:

Pla d’execució de les actuacions
Coherència i viabilitat
tècniques de les mesures de
les afectacions a l’entorn i els
recorreguts de vianants
Idoneïtat i viabilitat tècniques
de la distribució de les
actuacions al llarg del termini
proposat
Total

La Cap de secció de Projectes d’espai públic
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