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EXPEDIENT 171/18 

 
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 PROJECTE DEL 
NOU PONT DE PAS SOBRE LES VIES DEL FERROCARRIL A L’AVINGUDA PUIG 
DE JORBA DINS DEL PLA DE MILLORES DE LA MOBILITAT AL BARRI DE 
VALLBONA DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 
 
 
Sant Adrià de Besòs, 13 de febrer de 2019 

 
 

FASE INTERNA 
 

Essent les 13:30 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. Pere Ortiz Jiménez, arquitecte tècnic del CB. 

 
Excusa la seva absència el Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari del CB i la Sra. Marta 
Font Belmonte, arquitecte del CB. 
 
Actua com a secretària, la Sra. Laura García Saldaña, d’acord amb l’establert en els 
plecs. 
 
S’inicia la reunió amb la intervenció del President recordant que tal i com consta en 
l’acta de l’anterior reunió de data 6  de febrer de 2019, a la vista de les propostes 
presentades, i de conformitat amb la clàusula 12ena dels plecs de clàusules 
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administratives particulars la Mesa acordà per unanimitat el lliurament de la 
documentació del sobre número 2A, documentació tècnica avaluable amb judici de 
valor, als serveis tècnics del Consorci a l’efecte de la seva avaluació per tal que 
presentin informe avaluant les propostes. 
 
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 pel Director de serveis tècnics del Consorci en data 13 de 
febrer de 2019, 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: 
 
“A.1.- VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (FINS A 20 PUNTS). 
La valoració de la memòria constructiva es valora amb un màxim de 20 punts, 
desglossats en quatre apartats: A1.1. Descripció de l’execució dels treballs, A.1.2. 
Identificació dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes de solució, A.1.3. 
Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències i A.1.4. Relació de mesures per reduir 
l’impacte ambiental durant l’execució de les obres.  

 
A.1.1. Descripció de l’execució dels treballs (fins a 6 punts) 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels 
processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la 
concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els 
aspectes més determinants de l’obra. 

Sistemàtica de valoració: 
Descripció Valoració 
Procés ben detallat que millora el projecte 6 punts 
Procés ben detallat, correcte, adequada a l'obra 4 punts 
Procés bàsic amb falta de detall o incoherències poc 
rellevants 

2 punts 

No aporta o procés no rellevant 0 punts 
 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 

Memòria Tècnica: 
- Identificació de les tasques a realitzar. 
- Identificació de treballs nocturns per a tots els treballs dins d’àmbit ferroviari. 
- Identificació de tasques més importats: mus de contenció, jardineria i 
pavimentació. 
- Tall total del carrer per executar les obres. 
- Descripció de les obre amb assignació de recursos a cada una de les fases. 
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- Descripció SIMPLE, sense aportació de mesures especifiques,  del procés 
d’execució de   l’estructura, que és el mes complicat. 
- Descripció procés d’obra ídem que projecte, no hi ha particularitats. 
 

 
COPCISA, SA: 

Memòria Tècnica: 
- Identificació de les tasques a realitzar. 
- Interferència amb la planificació de l'obra amb petits gantts de resum. 
- Identificació de tasques més importats: mus de contenció, jardineria i 
pavimentació. 
- La part estructural està molt definida. Identificació de la seva importància. Molt 
detallat, hi ha un gantt específic pels murs amb totes les tasques que comporta 
(excavació, armadures formigonat de cimentació i fust). Diferenciació per 
alçada i per longituds total de trams. 
- Hi ha procés específic per a l’estructura de murs i pont. 
- Permisos amb ADIF, especifiquen que duraran 3 mesos. 
- COPISA té pilot de via homologat per ADIF. 
- Discriminació horària, per a realitzar estrep, bigues i taulell del pont. 
- Interferència amb la via, propostes de millora d’encofrar i apuntalar en sentit 
contrari 
- No hi ha duplicitat d’equips entre estreps. 
- Identificació de treballs nocturns per a tots els treballs dins d’àmbit ferroviari. 
- Tall total del carrer per executar les obres. 
- La fase d’estructura i la del pont estan molt definides, i son les mes 
complicades. 
 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
- Identificació de les tasques a realitzar. Importància de l’estructura, jardineria i 
pavimentació. 
- Treballs independents en els dos trams del pont. 
- previsió d’execució dels estreps en horari marcat per ADIF i autorització 
d’aquests. 
- Distribució d’equips per a les diferents estructures. 
- Indiquen dificultat en executar sabata i micropilots de l’estrep 2  
- Descripció de les activitats d’obra amb la identificació d’alguna millora en 
diversos apartats, en vista de possibles problemàtiques d’obra. 
- No hi ha menció a passar pel Comitè d’Obres ni als REP’s de l’ Ajunt de 
Barcelona. 
- No hi ha menció de protocol d’obres de Ajunt. BCN 
 
BIGAS GRUP SLU: 
- Identificació de les tasques a realitzar. 
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- Hi ha menció a passar pel Comitè d’Obres, pels REP’s de l’Ajunt de Barcelona 
i per la Guardia Urbana. 
- Detallen molt la implantació i la gestió del dia a dia de l’obra, però no la 
metodologia d’execució dels elements importats. 
- Poca definició del procés de l’obra. 
- Incorporació d’unes millores del procés constructiu molt genèriques. 
 
 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 
- Menció des del primer moment al tràmit amb ADIF, li donen molta 
importància. 
- Definició acurada de les estructures, diferenciant per cada costat diferents 
formules i procediment de treball. 
- Duplicitat d’equips de treball per a cada costat del pont. 
- Descripció genèrica de les diferents etapes. Només hi ha descripció acurada 
de l’estructura. 
 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE) 4 

COPCISA, SA 6 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U. 
4 

BIGAS GRUP SLU 2 
GRUPMAS CONSTRUCTORS 4 

 
 

A.1.2. Identificació dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes de 
solució (fins a 6 punts) 
Es valorarà el conjunt dels punts crítics (màxim 6). No es valoraran aquells que siguin 
d’aplicació als aspectes genèrics de la majoria dels projectes. 

 
Sistemàtica de valoració: 
Descripció Valoració 
Identificació de punts crítics propis molt importants, amb 
complexitat tècnica rellevant, amb aportació d’una 
solució. 

6 punts 

Identificació de punts crítics propis molt importants, amb 
una certa complexitat tècnica, amb aportació d’una 
solució. 

4 punts 

Identificació de punts crítics propis bàsics, sense 
complexitat rellevant, amb aportació d’una solució: 

2 punts 

No aporta 0 punts 
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CRC-Talio, SA (UTE): 

Identifica cinc punts crítics:  
Identificació de punts crítics propis molt importants, amb complexitat tècnica 
rellevant, amb aportació d’una solució 

 
COPCISA, SA: 
     Identifica cinc punts crítics. 
 
 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 

Identifica cinc punts crítics. 
 
BIGAS GRUP SLU: 

Identifica cinc punts crítics. 
 

GRUPMAS CONSTRUCTORS: 
Identifica cinc punts crítics. 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE)  6 
COPCISA, SA 6 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

4 

BIGAS GRUP SLU 4 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  2 

 
A.1.3. Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències (fins a 5 punts) 
Es valoraran les accions (màxim 5) que durant a terme (acompanyada de plànols si 
s’escau) amb una breu explicació i justificació de l’acció. 

 
Descripció Valoració 
Accions que en gran mesura, fan compatible l’execució 
amb l’entorn. 

5 punts 

Accions que fan compatible l’execució amb l’entorn. 2,5 punts 
Accions que no fan compatible l’execució amb l’entorn. 
No aporta 

0 punts 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Propostes molt generals sense solucions específiques. -Senyalització desviament 
per trànsit rodat i de vianants. 
- Coordinació amb ADIF per intervencions. Ús de maquinaria adequada. 
- Retirada d’arbres i trasplantà un. 
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- Reposició de senyalització, enllumenat i serveis. 
 
COPCISA, SA: 
Bastant bé. Casos estudiats en concret: 
-Única fase de treballs per a minimitzar les molèsties a veïns i trànsit. 
- Mesures per solucionar el trànsit rodat a la part alta del pont quan sigui afectada 
per la intervenció. 
-Proposta de trasllat de la parada de bus. 
- Coordinació amb ADIF per afectació vies. 
- Reposició dels serveis afectats als veïns. 
 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
Propostes molt generals sense plantejar problemes i solucions concrets. 
- Divisió de l’obra per fases però sense plantejar cap mesura pel que respecta a 
l’afectació que aquestes tindran en trànsit o veïns. 
- Canvien la zona de casetes en funció de la fase d’obres que estiguin (negatiu) 
-Plantegen regs per evitar pols i zona de rentat de rodes. 
-Coordinació amb ADIF per treballs nocturns. 
 
BIGAS GRUP SLU: 
No gran cosa: 
-Caseta de obra situada en solar buit, part alta. Transporte de material i residus 

diaris. 
- Indicació de itineraris alternatius per vianants i tràfic rodat. 
-Menció a possible afectació en transit de bus i tren. 
 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 
Bastant bé. Casos estudiats en concret: 
-Caseta d’obres situada en solar buit part baixa. Dins  àmbit d’obra. Terreny pla. 
-Coordinació amb ADIF per afectació vies. 
-Solució pel trànsit rodat a la part alta del pont durant l’afectació per obres. 
-Habiliten un camí a les habitatges garantint el seu enllumenat i la seva 

accessibilitat. 
-Proposta recol·locació de parada de bus. 

 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE)  2,5 
COPCISA, SA 5 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

2,5 

BIGAS GRUP SLU 2.5 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  5 
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A.1.4. Relació de mesures per reduir l’impacte ambiental durant l’execució de 
les obres (fins a 3 punts) 

Es valorarà cada mesura de forma separada i considerant el millor grau de benefici pel 
medi ambient i la seva adequació a l’obra de forma concreta. No es valorarà cap 
referència econòmica.  
 

Sistemàtica de valoració: 
Descripció Valoració 
Mesures aplicables amb gran benefici mediambiental 3 punts 
Mesures aplicables amb benefici mediambiental 2 punts 
Mesures aplicables amb poc benefici ambiental 1 punt 
No aporta o mesures NO aplicables o intranscendents 0 punts 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
Correcte 
-Sistemes de reducció i control d’emissions de pols. 
-Reaprofitament de materials excavats 
- Control de sorolls. 
- Control emissions CO2: transport públic 
-Selecció de materials. 
-Instruccions mediambientals. 
 
COPCISA, SA: 
Excel·lent 
-Sistemes de reducció i control d’emissions de pols. 
- Control de sorolls. PLUS: tanques aïllants. Cabina insonoritzada per a talls 
-Subministrament elèctric amb plaques solars i ús de LEDS 
-Reaprofitament de materials. 
-Protecció d’arbrat 
-Reaprofitament i control d’aigües 
-transport públic. 
-Pla de gestió ambiental. Formació mediambiental 
-Punt verd amb separació intensiva. Gestió de residus. 
-Selecció de materials. 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
Escassa i generalista 
-Sistemes de reducció i control d’emissions de pols. 
-Selecció de materials. 
-Reducció de consums energètics: vehicles elèctrics, reducció d’emissions. 
 
BIGAS GRUP SLU: 
Correcte 
-Sistemes de reducció i control d’emissions de pols. 
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- Control de sorolls. 
-Formació mediambiental 
-Sistema de gestió de residus. 
-Identificació de situacions d’emergència ambiental. 
 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 
Correcte 
-Sistemes de reducció i control d’emissions de pols. 
- Control de sorolls. 
- Control emissions CO2 
-Reducció consum d’aigua 
- Control i gestió de residus 
-Reutilització de materials. 
-Certificat LEED 

 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE) 3 
COPCISA, SA 3 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

1 

BIGAS GRUP SLU 2 
GRUPMAS CONSTRUCTORS 2 

 
 

A.2.- VALORACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA (FINS A 
20 PUNTS). 
 
A.2.1. Pla d’Obres (fins a 10 punts). 

Caldrà que el Pla d’Obres tingui en compte, no només el projecte, sinó les 
obligacions derivades del present Plec de Clàusules Administratives particulars, 
amb especial menció a l’establert a la clàusula 16.3. 
 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Planificació molt detallada 10 punts 
Planificació detallada 6 punts 
Planificació sintètica 4 punts 
No aporta o amb informació no rellevant. 0 punts 

 
 

CRC-Talio, SA (UTE): 
Pla d’Obres: 
- Termini de l’oferent: 6 mesos. 
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- Dies totals per executar l’obra: 131 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 96 activitats. 
- Treball en els dos costats del pont de forma simultània, duplicitat d’equips. 
- Menció de treballs nocturns per a executar bigues i taulell de l’ampliació del 
pont. 
- No hi ha procés específic per a l’estructura de murs i pont. 
- No hi ha menció a passar pel Comitè d’Obres ni als REP’s de l’Ajunt de 
Barcelona. 
- No hi ha menció de protocol d’obres de Ajunt. BCN 
- Descripció del camí crític. Sense rellevància. 

 
COPCISA, SA: 

Pla d’Obres: 
- Termini de l’oferent: 6 mesos. 
- Dies totals per executar l’obra: 131 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 115 activitats. 
- Tràmits amb ADIF, 3 mesos per executar-los. 
- Descripció del camí crític. Sense rellevància. 
- Descripció de trets més característics de la planificació presentada. 
- No hi ha menció a passar pel Comitè d’Obres ni als REP’s de l’Ajunt de 
Barcelona. 
- No hi ha menció de protocol d’obres de Ajunt. BCN 
 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
Pla d’Obres: 
- Termini de l’oferent: 5,5 mesos. 
- Hi ha reducció de termini!!! El plec contempla no valorar la reducció de terminis. 
- Dies totals per executar l’obra: 114 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 180 activitats. 
- Correlació amb la descripció de la memòria tècnica. 
- Descripció del camí crític. Sense rellevància. 
 
BIGAS GRUP SLU: 
Pla d’Obres: 
- Menció a una obra diferent C/Major de Sarrià i C/Pare Miquel de Sarrià. 
- Termini de l’oferent: 6 mesos. 
- Dies totals per executar l’obra: 129 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 102 activitats. 
- Una única fase per a tota l’obra.  
 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 

Pla d’Obres: 
- Definició acurada del camí crític. 
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- Termini de l’oferent: 6 mesos. 
- Dies totals per executar l’obra: 130 dies. 
- Nº activitats comptabilitzades: 91 activitats. 
- Pla de d’obres definit correctament, han tingut en compte execució de murs i 
taulell, realitzat cap al 4ª mes. 
 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE)  6 
COPCISA, SA 10 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

4 

BIGAS GRUP SLU 4 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  6 

 
A.2.2. Memòria del Pla d’Obra: Justificació de rendiments (fins a 8 punts) 
 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en 
la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra (activitats, 
amidaments, maquinària, coeficients, número d’equips, etc). 

 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats 
són consistents 

 
Es valorarà també la presentació d’un esquema de xarxa de precedències-
conseqüències del pla d’obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en 
l’elaboració de la planificació proposada per a l’obra. 

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Justificació molt completa 8 punts 
Justificació completa 5 punts 
Justificació incompleta o mal 
identificada 

2 punts 

No aporta o justificació incongruent 
 

                       0 punts 
 

 
CRC-Talio, SA (UTE): 
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. 
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- Rendiments definits per activitats i sub-activitats. 
- Rendiments creïbles, segons condicions exposades. 
- Assignació de recursos (maquines i medis auxiliars) per a cada activitat.  
 
COPCISA, SA: 
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. 
- Aportació de llistat de lligams i precedències entre activitats i equips. Sense 
comentaris. 
- Diagrama PERT no presentat. 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
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. 
 
 
BIGAS GRUP SLU: 
Justificació rendiments: 
- Explicació dels equips per a cada activitat de l’obra. 
- Taula de relació cada activitat de l’obra amb rendiments reals, amb la obtenció 

de dies de treball per a cada activitat. 
- Identificació del camí crític. No s’ha inclòs la tasca d’execució del pont, si tots els 

mus perimetrals. 
 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 

Justificació rendiments: 
- Justificació incomplerta, degut a que per de la justificació resta fora de les 20 
pag. màximes. 
- Explicació dels equips per a cada activitat de l’obra. 
- Taula de relació cada activitat de l’obra amb rendiments reals. 
- S’inclou maquinària real destinada, amb la obtenció de dies de treball per a 
cada activitat. 
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- No es pot valorar tota la taula de rendiments perquè resta fora de les pag. 
màximes demanades. 
- Diagrama de preexistències i lligams aportat fora de les pagines màximes 
demanades. 
 

La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 
Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE)  8 
COPCISA, SA 5 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

8 

BIGAS GRUP SLU 5 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  2 

 
A.2.3. Relació de maquinària i mitjans auxiliars. (fins a 2 punt) 
Es valorarà la idoneïtat de la maquinària en relació al processos constructius i la 
planificació ofertada, el grau de detall de la relació i la seva disponibilitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Relació adequada i completa 2 punts 
Relació adequada i suficient 1 punts 
No aporta o relació incongruent / insuficient 0 punts 

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

- Llistat per activitats, vinculats a la maquinaria i mitjans a utilitzar 

- Relacionats amb equips de treball. 

- No hi ha relació amb la els equips destinats a la planificació. 

- No hi ha relació si es pròpia, de lloguer o subcontractada. 

COPCISA, SA: 
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 subcontractats (execució de micropilots i bigues + taulell del pont). 
 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 
- Relació de maquinària i mitjans auxiliars per a cada unitat constructiva. 
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- Hi ha concordança amb el procés constructiu i amb la planificació realitzada. 
- Gran part de la maquinaria la subcontracten. 
 

BIGAS GRUP SLU: 
Relació de maquinària i mitjans aux.: 
- Descripció de l’equip tècnic. No es d’aquest apartat ni d’aquest sobre 2a. 
- Llistat de maquinària que disposen. 
- Hi ha correlació entre maquinaria, equips de treball i tasques a realitzar. 

 
GRUPMAS CONSTRUCTORS: 

Relació de maquinària i mitjans aux.: 
- Relació presentada a la pag. 24 
- Relació presentada fora de l’extensió màxima de la Memòria Tècnica la qual no pot 
excedir de 21 pàg. 
 
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent: 

Empresa ofertant Puntuació 
CRC TALIO-(UTE)  1 
COPCISA, SA 1 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

1 

BIGAS GRUP SLU 1 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  0 

 
 
VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES  
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-(UTE)  30,50 
COPCISA, SA 36,00 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 

24,50 

BIGAS GRUP SLU 20,50 
GRUPMAS CONSTRUCTORS  21,00 

 
 
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 presenta: 
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Sr. Isaias Cabeza, amb DNI 38068761-N, representant de l’empresa Copcisa.  

 

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 o, en el cas d’un únic 
licitador, de 20% respecte del pressupost net de licitació. 

 
 
Les propostes presentades en els sobres 2B sobre Proposició 
Econòmica/documentació són les següents: 
 

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA (€) (IVA 
exclòs) 
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CRC OBRAS Y SERVICIOS, 
S.L.- TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. 
(UTE) 

764.053,45 € 

COPCISA, S.A. 831.825,90 € 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 

815.661,27 € 

BIGAS GRUP S.L.U. 723.488,98 € 
GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 

791.654,79 € 

 

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, 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. 
(UTE) 

26,79 punts 

COPCISA, S.A. 13,08 punts 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 

16,35 punts 

BIGAS GRUP S.L.U. 35,00 punts 
GRUPMAS 
CONSTRUCTORS 

21,21 punts 

 
 
 
 
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. 
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En el cas del Cap d’obra i l’Encarregat, 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 500.000 d’euros. 
 
Pel Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals, 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’àmbit ferroviari en què la persona tècnica ha participat 
desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es presenta, 
amb un màxim de 2 actuacions. 
 
Puntuació Cap d’Obra 
 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

4 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

3,2 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

2,4 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

1,6 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

0,8 punts 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 
 
Puntuació Encarregat/da 
 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

4 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros.. 

3,2 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros.. 

2,4 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

1,6 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització, amb volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

0,8 punts 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 
Puntuació Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals 
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Concepte Valoració 
2 participacions acreditades en obres en àmbit ferroviari. 2 punts 
1 participació acreditada en obres en àmbit ferroviari. 1 punt 
No aporta participacions acreditades. 0 punts 

 
Les posicions del Cap d’obra i de l’Encarregat/da d’obra hauran de recaure en 
persones diferents. 
 
La forma d’acreditació de les actuacions i de la participació de la persona tècnica 
oferta en les actuacions referenciades serà: 
 

• Llistat de d’actuacions: 
Llistat 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, finalitzades en els 
darrers cinc (5) anys, amb un màxim de 5 actuacions. 
En el cas del Cap d’obra i Encarregat, per cada actuació caldrà indicar el volum 
econòmic (PEC, IVA exclòs). Si es presenten més de 5 actuacions, només es 
consideraran les 5 primeres de la relació. Pel Tècnic/ca de Prevenció de Riscos 
Laborals, només es consideraran les 2 primeres de la relació. 
 

• Acreditació de les actuacions: 
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat 
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificats del Client. 
 

• Acreditació de la participació de la persona oferta en les actuacions 
referenciades: 

L’acreditació que la persona oferta ha participat en cadascuna de les actuacions 
referenciades amb les funcions indicades es farà mitjançant certificat expedit pel 
responsable de l’empresa executora de les obres de cada actuació. 
 
Davant la documentació acreditativa aportada per les empreses, la puntuació atorgada 
respecte al Cap d’obra és la següent: 

 

EMPRESA 
PUNTUACIÓ 
CAP OBRA 

(MÁX. 4 
PUNTS) 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. (UTE) 3,20 punts 
COPCISA, S.A. 4 punts 
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ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 4 punts 
BIGAS GRUP S.L.U. 4 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS 4 punts 

 
Davant la documentació acreditativa aportada per les empreses, la puntuació atorgada 
respecte a l’encarregat d’obra és la següent: 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
ENCARREGAT( 
MÀX. 4 PUNTS) 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. (UTE) 3,20 punts 
COPCISA, S.A. 4 punts 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 4 punts 
BIGAS GRUP S.L.U. 4 punts  
GRUPMAS CONSTRUCTORS 4 punts 

 
 
Davant la documentació acreditativa aportada per les empreses, la puntuació atorgada 
respecte al Tècnic/a de prevenció de Riscos Laborals és la següent: 
 

EMPRESA 

PUNTUACIÓ 
TÈCNIC/A 

PREVENCIÓ 
RISCOS 

LABORALS( 
MÀX. 4 PUNTS) 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. (UTE) 2 punts 
COPCISA, S.A. 2 punts 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 1 punt 
BIGAS GRUP S.L.U. 2 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS 2 punts 
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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 12 mesos addicionals 5 Punts 
Termini de garantia de 24 mesos addicionals 7 Punts 
Termini de garantia de 36 mesos addicionals 10 Punts 

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

EMPRESA 
AMPLIACIÓ 

TERMINI 
(MÀX. 10 
PUNTS) 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. (UTE) 10 punts 
COPCISA, S.A. 

10 punts 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 

10 punts 
BIGAS GRUP S.L.U. 

10 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS 10 punts 

 
 
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  

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

MILLORA 
EXECUCIÓ 

(MÀX. 5 
PUNTS) 

CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, S.A. (UTE) 

5 punts 

COPCISA, S.A. 5 punts 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U. 

5 punts 

BIGAS GRUP S.L.U.  5 punts 

GRUPMAS CONSTRUCTORS 5 punts 

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

CIÓ 
OFERTA 
ECONÒM
ICA (Fins 
a 35 
punts) 

PUNTUA
CIÓ CAP 
OBRA 
(Fins a 4 
punts) 

PUNTUACIÓ 
ENCARREGA
T(Fins a 4 
punts) 

PUNTUA
CIÓ 
TÈCNIC/
A 
PREVEN
CIO 
RISCOS 
LABORA
LS (Fins 
a 2 
punts) 

AMPLIA
CIÓ 
TERMIN
I (Fins a 
10 
punts) 

MILLO
RA 
EXECU
CIÓ 
(Fins a 
5 
punts) 

TOTAL 
PUNTUA
CIÓ 
CRITERIS 
AUTOMÀ
TICS 
(Fins a 60 
punts) 

CRC OBRAS Y 
SERVICIOS, 
S.L.- 
TRATAMIENTO, 
ACONDICIONAM
IENTO DE 
LADERAS Y 
OBRAS, S.A. 
(UTE) 

26,79 3,20 3,20 2 10 5 50,19 

COPCISA, S.A. 13,08 4 4 2 10 5 38,08 

ROGASA 
CONSTRUCCIO
NES Y 
CONTRATAS 
S.A.U. 

16,35 4 4 1 10 5 40,35 

BIGAS GRUP 35 4 4 2 10 5 60 




