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EXPEDIENT 143/18 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: VISTA DE LES PROPOSTES 
PRESENTADES EN EL SOBRE 2A I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS – SOBRE 2B 

 
PROCEDIMENT OBERT 

 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER L’EXECUCIÓ DEL PARC DEL 
CAMPUS DIAGONAL-BESÒS I LA SEVA CONNEXIÓ AMB RAMBLA DE LA MINA, 
PARC DE LA PAU I LA PLAÇA FÒRUM, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 
 
 
Sant Adrià de Besòs, 7 de de novembre de 2018. 

 
 

FASE INTERNA 
 

Essent les 15:15 hores, es constitueix a la seu del Consorci del Besòs, carrer Olímpic 
s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové), la Mesa de Contractació amb la 
següent composició d’acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte: 
 
President: Sr. Joaquim Calafí i Rius, Director de l’Àrea de Serveis Tècnics del 

Consorci del Besòs 
 
Vocals:    Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea Serveis Generals del CB. 
   Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB. 

   Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’Oficina del Consorci del CB. 
Sr. Jaume Busquets Raventós, del CB. 

 
Actua com a secretària, la Sra. Laura García Saldaña. 
Excusa la seva absència Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari del CB. 
 
Actuen com a assessors tècnics, autoritzats per Resolució de la Presidenta del 
Consorci del Besòs, de data 31 d’octubre de 2018, el Sr. Joan Sansa Hurtado, 
arquitecte del departament d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i la Sra. 
Glòria Viladrich, arquitecte, Cap del servei de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs. 
 
S’inicia la reunió amb la intervenció del President recordant que tal i com consta en 
l’acta de l’anterior reunió de data 31  d’octubre de 2018, a la vista de les propostes 
presentades, i de conformitat amb la clàusula 12ena dels plecs de clàusules 
administratives particulars la Mesa acordà per unanimitat el lliurament de la 
documentació del sobre número 2A, documentació tècnica avaluable amb judici de 



 

2 
 

valor, als serveis tècnics del Consorci a l’efecte de la seva avaluació per tal que 
presentin informe avaluant les propostes en el termini màxim de 3 dies. 
 
D’acord amb l’establert a la clàusula 10ena dels PCAP els criteris d’adjudicació 
avaluables mitjançant un judici de valor tenen una puntuació màxima de 40 punts.  
 
D'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics del Consorci en data 7 de novembre 
de 2018, de conformitat amb els criteris establerts als plecs de clàusules 
administratives particulars, la puntuació total de les proposicions tècniques de les 
diferent propostes en seu de l’avaluació dels criteris subjectes a judici de valor resulta 
del mode següent: 
 

“La valoració d’aquests criteris té per objectiu escollir la millor oferta a fi de garantir la 
correcta execució de l’obra. Desglossat en 2 apartats: Memòria Constructiva i 
Planificació i Organització de l’Obra.  

A.1.- Memòria Constructiva (fins a 15 punts). 
La valoració de la memòria constructiva es valora amb un màxim de 15 punts, 
desglossats en tres apartats: Descripció de l’execució dels treballs (A1.1.), Identificació 
dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes de solució (A.1.2.) i Relació de 
mesures per reduir l’impacte ambiental durant l’execució de les obres (A.1.3.) 
 

A.1.1. Descripció de l’execució dels treballs (fins a 6 punts) 
 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 6 
Dragados, SA 4 
Rogasa,Construcciones y Contratas 4 
Construcciones Rubau, SA 2 
Ferrovial Agroman, SA 4 
Copcisa  4 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   4 
Vias y Construcciones, SA 4 
Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE) 2 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Memòria Tècnica: 

- Descripció del procés constructiu 
- Identificació dels capítols principals: Jardineria, Estructures i Pavimentació. 
- Descripció detallada de cada activitat. Procés d’execució per a cadascuna de 
les activitats. 
- Incorporació de millores en diversos apartats en vista de possibles 
problemàtiques d’obra. 
- Apartat de Jardineria molt especificat incorporant millores (visita viver, millora 
d’espècies) 
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Dragados, SA: 
Memòria Tècnica: 

- Descripció del procés constructiu 
- Identificació dels capítols principals: Jardineria, Estructures, Pavimentació i 
Enllumenat. 
- Descripció de les activitats sense introducció de millores o aspectes 
remarcables. 
 

Rogasa, Construcciones y Contratas: 
Memòria Tècnica: 

- Descripció del procés constructiu 
- Divisió en 4 fases, on la fita més remarcable es que realitzen la jardineria 
abans de la plantació. 
- No identificació dels capítols principals de l’obra. 
- No hi ha menció a protecció d’espècies arbustives en fase posterior. 
- Descripció de les activitats d’obra amb la identificació d’alguna millora en 
diversos apartats, en vista de possibles problemàtiques d’obra. 
- Molta insistència en la planificació dels treballs de pavimentació. 
- Deixen de costat l’estructura PERI i la Jardineria. 
- No hi ha menció al geotècnic 
 

Construcciones Rubau, SA: 
Memòria Tècnica: 

- Descripció de les singularitats i dificultats de l’obra. 
- Algunes especifiques altre genèrics. Poc desenvolupat tota la descripció. 
- Descripció de les activitats principals. 
- Molt genèric. Descripció simple de les dades del projecte. 
- No hi ha menció al geotècnic 
- No hi ha descripció acurada de la Jardineria. 
 

Ferrovial Agroman, SA: 
Memòria Tècnica: 

- Inclusió d’un quadre amb el procés global de l’obra. 
- Consideren imprescindible l’execució simultània en tots dos àmbits. 
- Menció especifica a la estructura PERI i dates de subministrament i muntatge. 
- Descripció de les metodologies constructives. 
- Algunes particularitats, bastant genèric. 
- No hi ha menció al geotècnic 
 

Copcisa: 
Memòria Tècnica: 

- Descripció del procés constructiu. 
- No identificació dels capítols principals de l’obra. 
- Descripció acurada del procés constructiu executat per àmbits i relacionada 
amb el temps i fites intermèdies. 
- No hi ha menció de la problemàtica amb l’estructura PERI. 
- No hi ha menció al geotècnic 
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- No hi ha descripció acurada de la Jardineria. 
 

 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Memòria Tècnica: 

- Descripció de les obres per àmbits. 
- Descripció dels aspectes bàsics de cada àmbit. 
- Descripció del procediment general de l’obra. 
- Menció de la estructura de PERI amb inclusió de terminis d’entrega. 
- Detall acurat de cada activitat de l’obra. En especial excavació, gestió de 
runes i pavimentació. 
- No hi ha menció al geotècnic. 
- No hi ha descripció acurada de la Jardineria. 
 

Vias y Construcciones, SA: 
Memòria Tècnica: 

- Descripció de les obres de forma genèrica. 
- Identificació dels capítols principals: Jardineria, Estructures i Pavimentació. 
- Presència d’algunes incoherències (Comitè d’obres, manual senyalització 
SAB) 
- Descripció del procediment general de l’obra. No detallada, de forma general. 
- No hi ha menció de la problemàtica amb l’estructura PERI. 
- No hi ha menció al geotècnic 
- No hi ha descripció acurada de la Jardineria. 
- Previsió de actuació àmbit 2 fora de termini establer en els plecs 
 

Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Memòria Tècnica: 

- Descripció de les obres de forma genèrica. 
- Descripció del procediment general de l’obra. No detallada, de forma general. 
- No hi ha menció de la problemàtica amb l’estructura PERI. 
- No hi ha menció al geotècnic 
- No hi ha descripció acurada de la Jardineria. 
 
A.1.2. Identificació dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes 
de solució (fins a 6 punts) 
 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 6 
Dragados, SA 4 
Rogasa,Construcciones y Contratas 4 
Construcciones Rubau, SA 4 
Ferrovial Agroman, SA 4 
Copcisa  6 
Acsa Obras e Infraestructures, SAU   6 
Vias y Construcciones, SA 6 
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Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 4 
 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Gestió i aprofitament de material d’excavació 
2. Protecció de la galeria de serveis 
3. Jardineria 
4. Solució estructural de la connexió de la passera  
5. Solucions de drenatge 
La formulació de propostes de solució per a tots els punts és amb complexitat 
tècnica rellevant. 
 

Dragados, SA: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Execució Passarel·la metàl·lica i la interferència amb les obres de la 
Residencia 
2. Galeria de Serveis 
3. Actuacions de jardineria 
4. Reutilització de material 
5. Elements existents 
La formulació de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. 
 

Rogasa,Construcciones y Contratas: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Relació amb la residencia 
2. Execució dels enderrocs. 
3. Passarel·la 
4. Paviments 
5. Pous de drenatge 
La formulació de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. 
 

Construcciones Rubau, SA: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Galeria de servei 
2. Fita mes 4 (passera en servei) 
3. Geotècnic 
4. Consideració amb les obres de la residencia 
5. Treballs en vorera 
La formulació  de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. 

 
Ferrovial Agroman, SA: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Afectacions existents 
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2. Muntatge estructura passera 
3. Galeria de serveis 
4. Contractació gestió subministraments 
5. Execució de la plantació. 
La formulació  de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. 
 

Copcisa: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Tractament i reciclatge a la obra 
2. Solapament amb les obres de la residència 
3. Serveis 
4. Molèsties veïns  
5. Vegetació. 
La formulació de propostes de solució per a tots els punts és amb complexitat 
tècnica rellevant. 
 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Previsió de compres 
2. Trobada entre la passera prefabricada i el mur 
3. Convivència entre obres en execució 
4. Gestió de terres 
5. Galeria de serveis 
La formulació de propostes de solució per a tots els punts és amb complexitat 
tècnica rellevant. 
 

Vias y Construcciones, SA: 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Execució passera 
2. Serveis Afectats 
3. Impermeabilització Coberta 
4. Pous drenants 
5. Plantació  
La formulació  de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. Destaca la resolució d’indefinicions  en el cas de la 
impermeabilització. 

 
Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Identifica cinc punts crítics: 

1. Pou drenants 
2. Alt volum d’excavació  
3. Execució passera 
4. Serveis Afectats  
5. Obres existents 
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La formulació  de propostes de solució per a tots els punts és amb una certa 
complexitat tècnica. Destaca la investigació amb georadar dels serveis afectats 
juntament amb la proposta de 50 cales. 
 
A.1.3. Relació de mesures per reduir l’impacte ambiental durant l’execució 
de les obres (fins a 3 punts) 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 2 
Dragados, SA 3 
Rogasa,Construcciones y Contratas 1 
Construcciones Rubau, SA 2 
Ferrovial Agroman, SA 1 
Copcisa  3 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   2 
Vias y Construcciones, SA 3 
Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 1 

 
 
 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Relació de mesures: 

- Bones propostes d'estalvi energètic. 
- Control i reducció de la emissió de pols i soroll. 
- Control d’emissió de CO2, promoció de l'ús del transport públic. 
- Materials sostenibles. 
- Previsió de stocks amb proveïdors amb possibilitat de retorn del material 
sobrant 
- Reciclatge i reutilització. 
- Gestió de terres i residus, aprofitament per altres obres o usos. 
-  Separació de residus. 
 

Dragados, SA: 
Responsable de Medi ambient d'obra. 

Molt bones propostes d'estalvi energètic: 
- Maquinàries específiques per la millora de l'impacte de l'obra. 
- Control i reducció de la emissió de pols i soroll (maquinàries amb silenciador). 
- Càlcul de petjada de carboni i control d’emissió de gasos. 
- Eficiència i estalvi energètic amb l'ús de maquinària biodièsel i energia de 
fonts renovables.  
- Anàlisi de terres per reaprofitament o abocament. Gestió i reaprofitament de 
residus. 
- Cura de l'entorn. 
- Voluntat de reduir l'impacte visual de l'obra. 
- Neteja de carrers. Protecció d'arbrat i mobiliari. 
- Ús de materials sostenibles. 
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Rogasa, Construcciones y Contratas: 
Relació de mesures: 

- Mesures per la reducció d’emissió de pols amb propostes específiques de 
maquines de demolició i tall, i reducció de soroll (molt bàsiques). 
- Reducció de CO2 amb camions elèctrics, estalvi energètic amb reducció de 
distàncies i control del consum. 
- Ús de materials sostenibles. 
 

Construcciones Rubau, SA: 
Relació de mesures: 

- Mesures de control i reducció d'emissió de pols i soroll. 
- Propostes per la reutilització de l'aigua de pluja. 
- Reducció de l'ús de grups electrògens. 
- Vehicles elèctrics. 
- Gestió de residus amb compactació, instal·lació de punt verd en obra i 
software específic. Replantació d'arbrat. 
- Ús de materials renovables. 
 

Ferrovial Agroman, SA: 
Relació de mesures: 

- Responsable tècnic Medi Ambient. 
- Mesures de control per reduir d'emissió de pols i soroll. 
- Ús de materials amb ecoetiqueta. 
- Alguna mesura de gestió de residus. 

 
Copcisa: 
Relació de mesures: Molt complert. 

- Tècnic responsable Medi Ambient. 
- Control acústic amb cabina insonoritzada pels talls. 
- Control dels nivells de pols amb mides per reduir la seva emissió. 
- Mesures d'estalvi energètic; plaques solars, vehicles elèctrics, ús de LEDs..,  
- Reutilització de terres. 
- Protecció de l’entorn (arbrat i neteja de carrers) 
- Sistemes de reutilització de l’aigua amb depòsits per pluja i pla de 
reaprofitament de l'aigua de neteja. 
- Reducció d’emissions CO2 amb vehicles elèctrics i foment de l'ús de transport 
públic. 
- Contractació de personal específic per garantir la millor gestió de residus 
- Ús de materials sostenible. 
- Contractació de proveïdors amb possibilitat de retorn del material sobrant 
- Punt de reutilització de materials, punt verd. 
- Mesures de prevenció de contaminació d'aigua i sòl. 
 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Relació de mesures: 

- Tècnic de Medi Ambient. 
- Bastants mesures d’estalvi energètic. 
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- Contemplen l'ús de materials sostenibles, amb previsió de stock i 
reciclatje/reaprofitament de tot el que sigui possible. 
- Controlen emissions pols i soroll. 
- Petjada CO2. 
- Cura amb la contaminació d’aigües i sòl. 
- Protecció de l'entorn (arbrat) 
 

Vias y Construcciones, SA: 
Relació de mesures: 

- Molt bon control acústic (tancament d'obra amb pantalles acústiques-sistema 
de control i alerta-). 
- Contractació consultoria per control d'emissions CO2. 
- Control emissió pols. 
- Estalvi energètic mitjançant monitorització i ús de LEDs. 
- Reutilització de l'aigua de pluja 
- Ús de materials amb ecoetiqueta 
- Ús de containers específics per olis. 
 

Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Relació de mesures: 

- Responsable tècnic Medi Ambient. 
- Només contemplen el control de la pols (neteja-nebulitzadors-zones de tall) i 
el control acústic mitjançant dos sonòmetres. 
 

A.2.- Planificació i Organització de l’Obra (fins a 25 punts). 
 
A.2.1. Pla d’Obres (fins a 12 punts). 
 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 12 
Dragados, SA 8 
Rogasa,Construcciones y Contratas 8 
Construcciones Rubau, SA 8 
Ferrovial Agroman, SA 12 
Copcisa  6 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   8 
Vias y Construcciones, SA 0 
Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 8 

 
 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 169 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 62 dies. 
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- Nº activitats comptabilitzades: 96 activitats. 
- Descripció de les tasques i fites més importants. 
- Treball en els dos àmbits de forma simultània. 
- Possible inclusió de la les obres de l’àmbit 3 i 4, així com la ubicació del 
memorial afusellats. 
- Principals activitats definides per àmbits. 
- Especificació de l’estudi geotècnic. Possibles conseqüències. 
- Descripció del procés constructiu, recursos destinats i avantatges a cada 
activitat d’obra. 
- Detall de la reducció de termini. 
- Descripció detallada del camí crític. 

 
Dragados, SA: 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 167 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 69 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 238 activitats. 
- Descripció generalitzada de les activitats de la planificació. 
- Descripció de la ruta crítica. Especificació a la passarel·la de PERI i a les 
obres de jardineria. 
- Planificació d’execució dels àmbits de forma consecutiva, no en paral·lel 
doblant equips. 
- No s’observa un augment dels equips per fer les tasques de forma 
consecutiva. 
- Pot ocasionar "treballs a preu fet" amb rendiments més alts en totes les fites 
per complir terminis. 
 

Rogasa,Construcciones y Contratas: 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8,5 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 4 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 169 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 36 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 238 activitats. 
- Correlació amb la descripció de la memòria tècnica. 
- Canvi en la planificació del projecte. Fer la plantació i per últim pavimentar tot 
l’àmbit. Justificada per evitar el pas de vehicles obra per paviment acabat. 
Garantir acabats. 
- No diu res d’afectació i protecció d’arbrat i zones verdes si les obres de 
pavimentació són a posteriori. 
- No hi ha justificació de dels 36 dies que triguen en iniciar i finalitzar l’àmbit 2. 
- Divisió de l’obra en 4 fases. Descripció de les fases. Molt detallada. 
- Treball en paral·lel de totes dos àmbits. 
 

Construcciones Rubau, SA: 
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Pla d’Obres: 
- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 169 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 57 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 120 activitats. 
- Identificació de tasques i fites mes importants  
- Descripció de trets més característics de la planificació presentada. 
- Descripció del camí crític per als dos àmbits. 
- Descripció del procés constructiu de les activitats principals. (això hauria 
d’anar a l’apartat de la memòria). Descripció genèrica igualment. 
 

Ferrovial Agroman, SA: 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3,5 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 169 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 70 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 201 activitats. 
- Descripció de les activitats mes rellevants de la planificació. 
- Descripció de problemàtiques amb activitats més rellevants. 
- Descripció de la problemàtica amb el subministra i muntatge de l’estructura 
del PERI. 
- Incorporació d’un pla de compres, en concordança amb les obres. 
- Descripció del camí crític. 
 

Copcisa: 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 9 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 4 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 195 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 86 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 117 activitats. 
- Descripció de trets més característics de la planificació presentada. 
- Descripció del camí crític. 
 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3,5 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 171 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 71 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 87 activitats. 
- Correlació amb la descripció de la memòria tècnica. 
- Descripció del camí crític. 
- Justificació de la reducció de termini poc detallat. 
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Vias y Construcciones, SA: 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8,5 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 8 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 176 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 81 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 170 activitats. 
- Incompliment del punt 2 de la clàusula 22, dels plecs de clàusules 
administratives de la licitació, on descriu que la finalització de l’àmbit 2 haurà de 
ser en un termini màxim de quatre (4) mesos de l’inici de les obres. 
 

Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Pla d’Obres: 

- Termini de l’oferent: 8 mesos. 
- Fi del àmbit 2: al final del mes 3 des d’inici d’obres. 
- Dies totals per executar l’obra: 144 dies. 
- Dies per executar l’àmbit 2: 60 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 96 activitats. 
- Correlació amb la descripció de la memòria tècnica. 
- Descripció de la planificació presentada amb descripció del camí crític. 
- Menció a l’estudi geotècnic a realitzar al principi de les obres, possibles 
desviacions en aquest aspecte. 

 
A.2.2. Memòria del Pla d’Obra: Justificació de Rendiments (fins a 10 punts) 
 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 10 
Dragados, SA 4 
Rogasa,Construcciones y Contratas 10 
Construcciones Rubau, SA 4 
Ferrovial Agroman, SA 10 
Copcisa  6 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   4 
Vias y Construcciones, SA 4 
Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 4 

 
 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Justificació rendiments: 

- Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l’obra. Inclusió de 
maquinària destinada. 
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades i en algunes activitats es 
doblen equips per arribar als rendiments desitjats. 
- En les partides més importants doblen equips (Pavimentació i Jardineria) 
- Es considera els dos àmbits treballant en paral·lel. Es dupliquen i/o 
quadrupliquen en el cas de jardineria. 
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- Aportació de llistat de lligams i precedències entre activitats i equips. Sense 
comentaris. 
- Diagrama PERT presentat fora de l’extensió màxima de la Memòria Tècnica la 
qual no pot excedir de 21 pàg. 
 

Dragados, SA: 
Justificació rendiments: 

- Descripció dels rendiments previstos per a cada activitat de l’obra. Inclusió de 
maquinària i ma d’obra destinada. 
- No descripció d’on surten els rendiments. Presentats fora de l’extensió 
màxima de la Memòria Tècnica la qual no pot excedir de 21 pàg. 
- No descripció de criteris ni coeficients reductors aplicats a l’obra. 
- Es considera els dos àmbits seguits, no a l’hora. No es reflexa en els 
rendiments adoptats. 
- Aportació de llistat de lligams i precedències entre activitats i equips. Sense 
comentaris. 
 

Rogasa,Construcciones y Contratas: 
Justificació rendiments: 

- Explicació de la justificació de rendiments adoptada. Definició acurada dels 
coeficients correctors aplicats a l’obra. 
- Presentació de quadre amb els rendiments que s’apliquen a cada activitat 
d’obra, i que defineixen a cada equip de treball. 
- Correlació amb els dies previstos al pla d’obres. 
- Rendiments definits per activitats i sub-activitats. Molt detallat. 
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades. 
- Assignació de recursos (maquines i medis auxiliars per a cada activitat) 
- Menció del diagrama PERT Illegible. Molt petit. Insuficient. Presentat fora de 
l’extensió màxima de la Memòria Tècnica la qual no pot excedir de 21 pàg. 
 

Construcciones Rubau, SA: 
Justificació rendiments: 

- Presentació de taula de rendiments per a les activitats principals. No per a 
totes les activitats de l’obra. Manquen activitats. 
- Presentació de taula amb la justificació dels rendiments, assignació d’equips a 
activitat, aplicació de coeficients correctors . Correlació amb els dies destinats a 
la planificació. 
- No hi explicació dels factors adoptats pels rendiments. No se sap quin és el 
criteri adoptat en cada equip 
- Inclusió de la xarxa de precedències. Diagrama PERT inclòs. Es considera 
correcte. 
- Es considera els dos àmbits treballant en paral·lel. 
 

Ferrovial Agroman, SA: 
Justificació rendiments: 

- Descripció dels criteris adoptats per justificar els rendiments. Definició dels 
coeficients correctors per a cadascuna de les activitats.  
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- Descripció detallada dels rendiments de cada activitat. Detecció de 
problemàtiques i previsió de doblar equips. 
- Presentació d’un esquema de la xarxa de precedències. 
- Explicació dels lligams principals, on es descriuen pels equips quina serà les 
activitats d’obra que els s’ha assignat, amb explicació detallada d’alguns 
cassos singulars (Excavacions, estructures, paviments, clavegueram. 
 

Copcisa: 
Justificació rendiments: 

- Quadre de rendiments previstos per a cada activitat de l’obra, amb assignació 
d’equip i aplicació de coeficients correctors. 
- No hi ha descripció dels criteris adoptats pels rendiments previstos per a cada 
activitat, ni dels criteris acordats pels coeficients. 
- Quadre de justificació de rendiments, nomes per a les activitats més 
significatives. 
- S’inclouen maquinària i nº de mà d’obra destinada a cada activitat. Breu 
explicació del rendiment obtingut. 
- Inclusió del quadre de precedències, diagrama PERT. Sense comentaris. 
 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Justificació rendiments: 

- Quadre de rendiments previstos per a cada activitat de l’obra, amb assignació 
d’equip i aplicació de coeficients correctors. 
- No hi ha descripció dels criteris adoptats pels rendiments previstos per a cada 
activitat, ni dels criteris acordats pels coeficients. 
- No hi ha cap justificació de rendiments adoptats. 
- Inclusió del quadre de precedències, diagrama PERT. Un únic cometari de la 
durada prevista per a l’estructura de l’àmbit 2. 
 

Vias y Construcciones, SA: 
Justificació rendiments: 

- Inclusió d’un quadre amb la justificació de rendiments per a cada activitat de 
l’obra. 
- S’assigna un equip a cada activitat i s’aplica coeficients correctors. 
- Explicació dels diferents coeficients aplicats per a l’obtenció del rendiment 
real. 
- Rendiments no creïbles degut a l’errada en la planificació. S’ha considerat 
finalitzar l’activitat 2 a final d’obra, quan el plec tècnic s’especifica la necessitat 
de finalitzar-la en els 4 primers mesos d’obra. 
- Inclusió de taula amb els lligams entre activitats utilitzats a la planificació. No 
hi ha quadre PERT, només llistat de lligams. Sense explicació. 
 

Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Justificació rendiments: 

- Explicació dels diferents coeficients d’obra aplicats per obtenir els rendiments. 
- Rendiments col·locats en planificació d’obra. No hi ha descripció d’on surten 
ni taula amb la relació per activitats entre equips destinats i recursos. 



 

15 
 

- Descripció de coherència amb la certificació del pressupost, no demanat en el 
plec i no aporta res a la justificació de rendiments. 

 
A.2.3. Relació de maquinària i mitjans auxiliars (fins a 3 punt) 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 2 
Dragados, SA 2 
Rogasa,Construcciones y Contratas 1 
Construcciones Rubau, SA 0 
Ferrovial Agroman, SA 2 
Copcisa  3 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   1 
Vias y Construcciones, SA 3 
Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 1 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat per àmbits i activitats, vinculats a la maquinaria i mitjans a utilitzar 
- Relacionats amb equips de treball. 
- Hi ha relació amb la els equips destinats a la planificació. 
- No hi ha relació si es pròpia, de lloguer o subcontractada. 
 

Dragados, SA: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat de maquinària amb relació a l’activitat d’obra a la que es destinarà. 
- Descripció de maquinària, si és pròpia, de lloguer o subcontractada.  
- Les partides de pavimentació són en gran part subcontractades o de lloguer. 
 

Rogasa, Construcciones y Contratas: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat de maquinària que disposen. 
- No hi ha concordança amb el procés constructiu ni amb la planificació 
realitzada. 
- Gran part de la maquinaria la subcontracten. 
 

Construcciones Rubau, SA: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Relació presentada a la pag. 22 
- Relació presentada fora de l’extensió màxima de la Memòria Tècnica la qual 
no pot excedir de 21 pàg. 
 

Ferrovial Agroman, SA: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat d’equips de treball per a cada procés constructiu. 
- Inclusió de operaris dins de l’equip i de maquinària. 
- Hi ha correlació entre maquinaria, equips de treball i tasques a realitzar. 
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- No hi ha referencia a si es subcontracten, es lloguen o són pròpies. 
 

Copcisa: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Relació de maquinària i mitjans auxiliars per a cada unitat constructiva. 
- Inclusió de operaris dins de l’equip i de maquinària. 
- S’indica en nº d’equips que destinen a cadascuna. 
- Descripció de maquinària, si és pròpia, de lloguer o subcontractada.  
- Les partides importants l’aportació de maquinària, medis auxiliars i recursos 
humans són propis. 
 

Acsa Obras e Infraestructuras, SAU 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat de màquina i mitjans, amb planificació realitzada. 
- Illegible. Molt petit. Insuficient. 
 

Vias y Construcciones, SA: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat de maquinària que disposen, la que llogaran i la que subcontractaran. 
- Hi ha correlació entre maquinaria, equips de treball i tasques a realitzar. 
- S’inclou nº de operaris necessaris a cada equip de treball. 
- El % que subcontracten (Paviments i Jardineria) correspon amb el major 
volum d’obra a realitzar. 
 

Vialtat i Serveis, S.L.- Certis SA (UTE): 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 

- Llistat de maquinària que disposen. 
- No hi ha concordança amb el procés constructiu ni amb la planificació 
realitzada. 

 
La puntuació resultant de la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor és 
la que es reflecteix seguidament: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC-Talio, SA (UTE) 38 
Dragados, SA 25 
Rogasa, Construcciones y Contratas 28 
Construcciones Rubau, SA 20 
Ferrovial Agroman, SA 33 
Copcisa  28 
Acsa Obras e Infraestructuras, SAU   25 
Vias y Construcciones, SA 20 
Vialtat i Serveis, S.L. (UTE) 20 
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La Mesa acorda per unanimitat acceptar la valoració i puntuació de les ofertes que 
consta en l'informe transcrit emès pels serveis tècnics del Consorci. 

 

FASE PÚBLICA 

A continuació el President de la Mesa declara el caràcter públic de la reunió, a la qual 
es presenten: 

Sr. Ignacio Fabeiro amb DNI 38102348-L, representant de l’empresa Dragados, S.A. 

Sr. Antonio Peña amb DNI 35059639-A, representant de l’empresa Ferrovial Agroman, 
S.A. 

Sra. Mónica Ollés i Rey amb DNI 36571764-Q, representant de la Cambra Oficial de 
Contractistes. 

 

Acte seguit, es procedeix a la lectura dels acords de la mesa adoptats en la fase 
interna sobre la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.  

 

A continuació es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobres núm. 2B 
relatiu a la proposta econòmica i documentació relativa a criteris d’adjudicació que 
siguin avaluables mitjançant forma automàtica (puntuació màxima 60 punts). 

 
 
B.1. Pel preu ofertat, puntuació màxima de 35 PUNTS. 
 
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts.  
 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de 
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada 
en la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el dia 16 de març de 2018.  
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 
de licitació (és a dir el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs)) i a la resta de 
licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 

 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb 
valors anormals o desproporcionats un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les 
ofertes. 
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Les propostes presentades en els sobres 2B sobre Proposició 
Econòmica/documentació són les següents: 
 

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA (€) 
PUNTUACIÓ (MÀXIM 
35 PUNTS) 

CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, 
Acondicionamiento de laderas 
y obras, S.A. 

                                           
2.944.201,94                                

35,00    

Dragados, S.A.                                            
3.346.783,77    

                            
21,21    

ROGASA Construcciones y 
contratas, S.A.U. 

                                           
3.168.299,22    

                            
27,33    

Construcciones RUBAU, S.A.                                            
3.063.357,81    

                            
30,92    

FERROVIAL Agroman, S.A.                                            
3.401.676,61    

                            
19,33    

COPCISA, S.A.                                            
3.090.955,90    

                            
29,97    

ACSA Obras e 
Infraestructuras, S.A.U. 

                                           
2.958.373,86    

                            
34,51    

VIAS y Construcciones, S.A.                                            
3.259.303,94    

                            
24,21    

CERTIS Obres i Serveis, 
S.A.U i VIALSER Vialitat i 
Serveis, S.L.U. 

                                           
3.133.395,57                                

28,52    
 

La totalitat d’ofertes es troben dins els paràmetres fixats als plecs per no ser 
considerades anormals o desproporcionades.  

D’acord amb la clàusula 10, Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de 
variants, la Mesa acorda per unanimitat que la puntuació del sobre núm. 2B proposta 
econòmica és la següent: 

 
EMPRESA PUNTUACIÓ (MÀXIM 

35 PUNTS) 
CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, 
Acondicionamiento de laderas 
y obras, S.A. 

                            
35,00    

Dragados, S.A.                             
21,21    

ROGASA Construcciones y 
contratas, S.A.U. 

                            
27,33    

Construcciones RUBAU, S.A.                             
30,92    
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FERROVIAL Agroman, S.A.                             
19,33    

COPCISA, S.A.                             
29,97    

ACSA Obras e 
Infraestructuras, S.A.U. 

                            
34,51    

VIAS y Construcciones, S.A.                             
24,21    

CERTIS Obres i Serveis, 
S.A.U i VIALSER Vialitat i 
Serveis, S.L.U. 

                            
28,52    

 

 

B.2. Per acreditar participació en actuacions similars a les del contracte dels 
membres de l’equip ofert, fins a un màxim de 10 punts. 

L’experiència de cadascun dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de 
l’acreditació de participació en actuacions similars a les del contracte. 
 
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la 
seva posició tindrà en compte el nombre d’obres d’urbanització en què la persona 
tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a 
la qual es presenta, amb un volum econòmic (PEC, IVA exclòs) igual o superior a 2 
milions d’euros. 
 
Puntuació Cap d’Obra 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

5 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

4 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

3 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

2 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

1 punt 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 
 
Davant la documentació acreditativa aportada per les empreses, la puntuació atorgada 
respecte a aquest és la següent: 

 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
CAP OBRA (5 

PUNTS) 
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CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, Acondicionamiento de 
laderas y obras, S.A. 3 
Dragados, S.A. 3 
ROGASA Construcciones y contratas, 
S.A.U. 0 
Construcciones RUBAU, S.A. 2 
FERROVIAL Agroman, S.A. 0 
COPCISA, S.A. 1 

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. 4 
VIAS y Construcciones, S.A. 0 
CERTIS Obres i Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i Serveis, S.L.U. 3 

 
Pel que fa al cap d’obra, l’encarregat d’obra, els barems de puntuació són els 
següents: 
 
Puntuació Encarregat/da 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

5 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

4 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

3 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

2 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 2 milions euros. 

1 punt 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 
 
Davant la documentació acreditativa aportada per les empreses, la puntuació atorgada 
respecte a aquest és la següent: 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
ENCARREGAT(5 

PUNTS) 
CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, Acondicionamiento de 
laderas y obras, S.A. 3 
Dragados, S.A. 3 
ROGASA Construcciones y 
contratas, S.A.U. 0 
Construcciones RUBAU, S.A. 4 
FERROVIAL Agroman, S.A. 0 
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COPCISA, S.A. 1 
ACSA Obras e Infraestructuras, 
S.A.U. 5 
VIAS y Construcciones, S.A. 0 
CERTIS Obres i Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i Serveis, S.L.U. 3 

 
 
B.3. Per l’ampliació del termini de la garantia per sobre del termini legal establert, 
fins a 10 punts. 
 

Concepte Puntuació 
Termini de garantia 24 mesos addicionals 5 Punts 
Termini de garantia de 48 mesos addicionals 7 Punts 
Termini de garantia de 72 mesos addicionals 10 Punts 

 
Davant la oferta aportada per les empreses, la puntuació atorgada respecte a aquest 
és la següent: 

EMPRESA AMPLIACIÓ 
TERMINI (10 

PUNTS) 
CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, Acondicionamiento de 
laderas y obras, S.A. 10 
Dragados, S.A. 10 
ROGASA Construcciones y contratas, 
S.A.U. 10 
Construcciones RUBAU, S.A. 10 
FERROVIAL Agroman, S.A. 7 
COPCISA, S.A. 10 

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. 10 
VIAS y Construcciones, S.A. 10 
CERTIS Obres i Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i Serveis, S.L.U. 5 

 
 
B.4. Per la millora en l’execució del contracte incrementant mitjans personals 
demanats en la clàusula setena (7ena) del present Plec, fins a un màxim de 5 punts. 
 

Concepte Puntuació 
Incorporar ajudant del cap d’obra amb permanència en l’obra i dedicació 
exclusiva, feines tècnic-administratives. 

5 punts 

NO Incorporar ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació 
exclusiva, feines tècnic- administratives. 

0 punts  
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Davant la oferta aportada per les empreses, la puntuació atorgada respecte a aquest 
és la següent: 

EMPRESA 
MILLORA 

EXECUCIÓ 
(5 PUNTS) 

CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, Acondicionamiento de 
laderas y obras, S.A. 

5 

Dragados, S.A. 5 

ROGASA Construcciones y contratas, 
S.A.U. 

5 

Construcciones RUBAU, S.A. 5 

FERROVIAL Agroman, S.A. 5 

COPCISA, S.A. 5 

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. 5 

VIAS y Construcciones, S.A. 5 

CERTIS Obres i Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i Serveis, S.L.U. 

5 

 
 

PUNTUACIÓ GLOBAL DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÀTICA : FINS A 60 PUNTS 
EMPRESA PUNTUACIÓ 

OFERTA 
ECONÒMIC
A (MÀXIM 35 
PUNTS) 

PUNTUACI
Ó CAP 
OBRA (5 
PUNTS) 

PUNTUACIÓ 
ENCARREGAT(
5 PUNTS) 

AMPLIACI
Ó TERMINI 
(10 PUNTS) 

MILLORA 
EXECUCI
Ó (5 
PUNTS) 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 
CRITERIS 
AUTOMÀTIC
S 

CRC Obras y 
Servicios, S.L.- 
Tratamiento, 
Acondicionamient
o de laderas y 
obras, S.A. 

                            
35,00    

3 3 10 5                       
56,00    

Dragados, S.A.                
21,21    

3 3 10 5                       
42,21    

ROGASA 
Construcciones y 
contratas, S.A.U. 

                            
27,33    

0 0 10 5                       
42,33    

Construcciones 
RUBAU, S.A. 

                            
30,92    

2 4 10 5                       
51,92    

FERROVIAL 
Agroman, S.A. 

                            
19,33    

0 0 7 5                       
31,33    

COPCISA, S.A.                             
29,97    

1 1 10 5                       
46,97    

ACSA Obras e 
Infraestructuras, 
S.A.U. 

                            
34,51    

4 5 10 5                       
58,51    
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VIAS y 
Construcciones, 
S.A. 

                            
24,21    

0 0 10 5                       
39,21    

CERTIS Obres i 
Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i 
Serveis, S.L.U. 

                         
28,52    

3 3 5 5                       
44,52    

 
 
Vistes les puntuacions assignades al sobre 2A i 2B, la mesa per unanimitat acorda 
atorgar la següent puntuació total a les empreses: 
 
Valoració global (sobre 100 punts): 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
TOTAL 

CRC Obras y Servicios, S.L.- 
Tratamiento, Acondicionamiento de 
laderas y obras, S.A. 

                        
94,00    

Dragados, S.A. 
                        
67,21    

ROGASA Construcciones y contratas, 
S.A.U. 

                        
70,33    

Construcciones RUBAU, S.A. 
                        
71,92    

FERROVIAL Agroman, S.A. 
                        
64,33    

COPCISA, S.A. 
                        
74,97    

ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. 
                        
83,51    

VIAS y Construcciones, S.A. 
                        
59,21    

CERTIS Obres i Serveis, S.A.U i 
VIALSER Vialitat i Serveis, S.L.U. 

                        
64,52    

 
Vist que l’oferta presentada per la UTE CRC Obras y Servicios, S.L.- Tratamiento, 
Acondicionamiento de laderas y obras, S.A. per ser la millor oferta relació qualitat preu, 
es proposa adjudicar el contracte a les empreses CRC Obras y Servicios, S.L.- 
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