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RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT NO 
HARMONITZAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 

CONSISTENTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER A 

L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DELS GERMANS LUMIÈRE, A 
VILADECANS 

 
 

 
 
 

  

 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la 
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució de les 
obres contingudes A LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ARRANJAMENT 
DE LA PLAÇA DELS GERMANS LUMIÈRE, A VILADECANS. 
 
 

EXPOSA 
  

1. Atès que l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret de data 27 de 
desembre de 2018 va aprovar l’expedient d’encàrrec a l’empresa municipal 
SPM Viladecans Mediterrània, SL en la seva condició de mitjà propi 
personificat de l’ajuntament, de les obres que es detallen al referit decret, 
d’acord amb els projectes i memòries valorades i aprovades i amb els seus 
pressupostos. 

 
2. Atès que entre d’altres es va procedir a l’encàrrec del Projecte 

d’arranjament de la Plaça dels Germans Lumière,  amb un pressupost 
total del projecte segons consta al Decret de referència de 118.090,78€ (IVA 
exclòs) 

 
3. Atès que en data 24 de gener de 2019, es va acordar l’inici de l’expedient 

per a la contractació de la referida obra. 
 
4. Atès que en data 25 de febrer de 2019 es va aprovar per la Consellera 

Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, 
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 18 de febrer 
de 2019. 

 
5. Constituïda la Mesa de Contractació en data 26 de març de 2019 l’objecte 

de la sessió és l'obertura del sobre. A Documentació administrativa general, 
per optar a la licitació del contracte privat de contractació de les obres 
contingudes al projecte d’obres locals ordinàries d’arrenajament de la Plaça 
Germans Lumière, al terme municipal de Viladecans, l’anunci del qual es va 
publicar en la plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de 
Catalunya en el perfil del contractant en data 27/02/2019. 

 
6.  Les ofertes presentades a la present licitació van ser les següents: 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
OBRES ARRENJAMENT 

PLAÇA GERMANS LUMIÈRE 

DATA 31 de maig de 2019 CODI PROJECTE 139/FP14/001 
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Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 22/03/2019  16:08:04h 
Núm. de Registre: E/000032-2019 
Identificador: : B6387694 
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 25/03/2019  11:11:11h 
Núm. de Registre: E/000033-2019 
Identificador: A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 25/03/2019  12:11:57h 
Núm. de Registre: E/000035-2019 
Identificador: B62554035 
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 25/03/2019  12:36:43h 
Núm. de Registre: E/000036-2019 
Identificador: A58543596 
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 25/03/2019  13:57:26h 
Núm. de Registre: E/000038-2019 
Identificador: B64965759 
EMPRESA: ISEOVA, S.L. 

 

7.   La mesa de contractació en la referida sessió d’obertura del sobre A 
va adoptar els següents acords: 

 
 1.  La mesa acorda declarar admesos als següents licitadors: 
 

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 22/03/2019  16:08:04h 
Núm. de Registre: E/000032-2019 
Identificador: : B6387694 
 
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 25/03/2019  12:11:57h 
Núm. de Registre: E/000035-2019 
Identificador: B62554035 
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 25/03/2019  12:36:43h 
Núm. de Registre: E/000036-2019 
Identificador: A58543596 
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
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2. La mesa va acordar declarar exclosos provisionalment als següents licitadors, 
atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les deficiències 
existents al sobre A:   

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 25/03/2019  11:11:11h 
Núm. de Registre: E/000033-2019 
Identificador: A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 

 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per l’Ajuntament  en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 

 
 
1. Manca adjuntar el document DEUC correctament omplert, en especial pel 

que fa referència a complimentar totes les caselles d’autorització de 
l’apartat VI de declaracions finals, per tal de que VIMED i no Incasòl pugui 
tenir accés als documents justificatius de la informació continguda al 
DEUC. 
 

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre Digital, 
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
 

Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 25/03/2019  13:57:26h 
Núm. de Registre: E/000038-2019 
Identificador: B64965759 
EMPRESA: ISEOVA, S.L. 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per l’Ajuntament  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

 
1. Manca adjuntar el document DEUC correctament complimentat donada la 

discrepància existent entre la declaració del document DEUC i la 
realitzada en l’annex 6 respecte a la subcontractació de treballs a realitzar, 
donat que en el DEUC s’ha declarat que no es pretén realitzar cap 
subcontractació i en l’annex 6 el licitador ha declarat que subcontractarà 
una part dels treballs, concretament un 26,9% dels treballs consistents en 
tasques de jardineria. S’haurà d’aportar un nou DEUC en el que detalli la 
previsió de subcontractació, si és aquesta la seva intenció, i adjunti el 
document DEUC del subcontractista seleccionat, Garden Egara, d’acord 
amb allò que exigeix el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 

2. Manca adjuntar la documentació complementaria a l’annex 5, currículums 
vitae de les persones desisngades com a  Encarregat d’Obra, Topògraf i 
Responsable en Seguretat i Salut. 
  

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina Sobre Digital, 
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, 
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amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’eina de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
8.  Constituïda la Mesa de Contractació en data 1 d’abril de 2019 l’objecte de 

la sessió va ser la qualificació de les esmenes de la documentació 
presentada en el sobre A, requerides als licitadors exclosos 
provisionalment així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a la 
licitació del contracte privat d’execució de les obres locals ordinàries 
consistents en el projecte d’obres d’arranjament de la Plaça Germans 
Lumière de Viladecans. 

 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 25/03/2019  11:11:11h 
Núm. de Registre: E/000033-2019 
Identificador: A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte l’esmena presentada, ja que:   
 

• Ha presentat el document DEUC correctament complimentat en tots els 
punts i seccions de l’apartat VI de declaracions finals autoritzant a VIMED 
a accedir als documents justificatius de la informació continguda al DEUC. 
 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 25/03/2019  13:57:26h 
Núm. de Registre: E/000038-2019 
Identificador: B64965759 
EMPRESA: ISEOVA, S.L. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte l’esmena presentada, ja que:   
 

• Ha presentat el document DEUC correctament complimentat en tots els 
punts i seccions fent referència a l’empresa subcontractista proposada i 
aportant el DEUC de la mateixa als efectes oportuns. 
 

• Ha presentat el currículum vitae de les persones designades com a 
Encarregat d’obra, Topògraf i Responsable en Seguretat i Salut demanats 
en l’annex 5. 

 

  
 
9. A la vista de la documentació presentada, la mesa va procedir a acceptar la 

documentació aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en 
conseqüència, a admetre als licitadors exclosos provisionalment següents: 

 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 25/03/2019  11:11:11h 
Núm. de Registre: E/000033-2019 
Identificador: A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 
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Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 25/03/2019  13:57:26h 
Núm. de Registre: E/000038-2019 
Identificador: B64965759 
EMPRESA: ISEOVA, S.L. 

 
8.  Constituïda la Mesa de Contractació, en data 2 d’abril de 2019 l’objecte de 

la sessió fou l'obertura del sobre B de Proposta tècnica general, per optar a 
la licitació del contracte privat d’execució de les obres contingudes a la 
memòria valorada de les obres per l’arranjament de la Plaça Germans 
Lumière, al terme municipal de Viladecans. 

 

9.  Es va procedir a l’obertura i lectura del sobre B “Documentació 
tècnica“ de les ofertes presentades. En aquest acte no es va 
procedir a qualificar la documentació continguda en el sobre B, 
únicament es constatà que existeix la documentació continguda en 
el mateix, no s’analitzarà si aquesta és correcta i suficient ni tampoc 
es valorarà. 

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 22/03/2019  16:08:04h 
Núm. de Registre: E/000032-2019 
Identificador: : B6387694 
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Memòria descriptiva del procés d’execució ✔  

Pla d’obres ✔  

Autocontrol de qualitat ✔  

Gestió mediambiental ✔  

 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 25/03/2019  11:11:11h 
Núm. de Registre: E/000033-2019 
Identificador: A08743098 
EMPRESA: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Memòria descriptiva del procés d’execució ✔  

Pla d’obres ✔  

Autocontrol de qualitat ✔  

Gestió mediambiental ✔  

 
 
 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 25/03/2019  12:11:57h 
Núm. de Registre: E/000035-2019 
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Identificador: B62554035 
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 
 
 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Memòria descriptiva del procés d’execució ✔  

Pla d’obres ✔  

Autocontrol de qualitat ✔  

Gestió mediambiental ✔  

 
 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 25/03/2019  12:36:43h 
Núm. de Registre: E/000036-2019 
Identificador: A58543596 
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Memòria descriptiva del procés d’execució ✔  

Pla d’obres ✔  

Autocontrol de qualitat ✔  

Gestió mediambiental ✔  

 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 25/03/2019  13:57:26h 
Núm. de Registre: E/000038-2019 
Identificador: B64965759 
EMPRESA: ISEOVA, S.L. 
 

DOCUMENT CHECK NOTES 

Memòria descriptiva del procés d’execució ✔  

Pla d’obres ✔  

Autocontrol de qualitat ✔  

Gestió mediambiental ✔  

 
 

10. A continuació, es va acordar l’entrega de la documentació al tècnic 
responsable del contracte per a l’examinació de la documentació aportada i 
emissió del corresponent informe tècnic. 

 
11. En sessió de la mesa de valoració de sobre B de data 8 de maig de 2019 es 

va procedir per la mesa - a la vista dels informes que consten a l’expedient -  
a aprovar la valoració de les pliques presentades i admeses pel que fa a la 
valoració dels criteris subjectes a judici de valor adoptant-se els següents 
acords: 

 
PRIMER.-  ADMETRE les ofertes presentades per tots els licitadors atès que s’ajusten al 

que es determina a la documentació que serveix de base a la present licitació 
per a l’execució de les OBRES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA 
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VALORADA PER A L’ARRENJAMENT DE LA PLAÇA DELS GERMANS 
LUMIÈRE, A VILADECANS  

 
SEGON.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables en judici de valor 

obtinguda pels licitadors presentats i admesos,  que s’adjunta desglossada en 
quadre annex I, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la següent 

 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

4 
EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A 

36,81 1 

3 
EURCATALANA OBRES I SERVEIS, 
S.L. 

32,54 2 

2 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 31,51 3 

1 LA CYCA PROJECTS & SERVICES, S.L. 11,75 4 

5 ISEOVA, S.L. 4,67 5 

 
 
 
TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR 
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada de l’expedient per a la contractació de les obres 
contingudes a la memòria valorada per a l’arrenjament de la Plaça dels 
Germans Lumière, a Viladecans. 

 
 QUART.- PROCEDIR a convocar la mesa per a l’obertura pública del sobre C relatiu a 

la proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació 
tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris 
avaluables fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a la 
valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica 
i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de 
la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de 
tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 
12. En data 9 de maig de 2019, l’òrgan de contractació va procedir a ratificar 

l’acord de la Mesa de contractació de data 8 de maig de 2019. 
 

13.  En data 13 de maig de 2019 es procedeix a l’obertura i lectura del sobre C 
“Proposta econòmica“ de les ofertes presentades i admeses al procediment 
obert de les obres consistents en l’execució de les obres corresponents a 
la memòria valorada per a l’arranjament de la plaça dels Germans Lumière, 
a Viladecans. 

 
1. Es procedeix a lectura de la puntuació obtinguda pels licitadors presentats i 

admesos corresponents a la documentació continguda en el sobre B “criteris 
avaluables fonamentats en un judici de valor” ordenada de major a menor 
puntuació, i que és la següent: 

 
 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ 
PER 

PUNTUACIÓ 
TÈCNICA 
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4 
EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A 

36,81 1 

3 
EURCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L. 

32,54 2 

2 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 31,51 3 

1 
LA CYCA PROJECTS & 
SERVICES, S.L. 

11,75 4 

5 ISEOVA, S.L. 4,67 5 
 
 
2. Es procedeix a l’obertura i lectura del sobre C “Proposta econòmica“ de les 

ofertes presentades i admeses al procediment per l’adjudicació del contracte 
privat d’execució de les obres contingudes a la memòria valorada per a 
l’arranjament de la plaça dels Germans Lumière.: 

 
 

Licitador Núm. 1:  
 NOM LICITADOR:   LA CYCA PROJECTS AND 

SERVICES,    S.L. 
PRESSUPOST:  103.471,12 € 
BAIXA: 12,38% 
TERMINI DE GARANTIA:          36 MESOS    
 
 
Licitador Núm. 2:  
NOM LICITADOR:   OBRES I SERVEIS ROIG, S.L. 
PRESSUPOST:   112.173,96 € 
BAIXA: 5,01% 
TERMINI DE GARANTIA:    36 MESOS 
 
 
Licitador Núm. 3:  
NOM LICITADOR:  EUROCATALANA OBRES I 

SERVEIS, S.L. 
PRESSUPOST: 107.429,49 € 
BAIXA: 9,03% 
TERMINI DE GARANTIA:    36 MESOS 
 
 
Licitador Núm. 4:  
NOM LICITADOR:  EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A. 

PRESSUPOST: 116.061,81 € 
BAIXA: 1,72% 
TERMINI DE GARANTIA:       36 MESOS 
 
 
Licitador Núm. 5:  

        NOM LICITADOR:   ISEOVA, S.L. 
PRESSUPOST: 99.786,72€ 
BAIXA: 15,50%  
TERMINI DE GARANTIA:    24 MESOS 
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3. De conformitat amb el que es determina a l’apartat 11.4a dels plecs aprovats, 
comunicarà a aquells licitadors l’oferta del qual és presumptament temerària, 
que justifiquin la seva oferta; procedint-se a l’acceptació o rebuig de la 
justificació presentada. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran 
del procediment de licitació. 

 
 

14. En data 13 de maig de 2019 es va emetre per la tècnica de VIMED informe 
tècnic de determinació de la baixa temerària i en el mateix dia es va 
procedir a requerir mitjançant l’eina de la Plataforma de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya al licitador Iseova, S.L. per tal de 
que en un període de 5 dies hàbils (17 de maig de 2019 a les 14h) 
presentessin per escrit la informació i les justificacions que consideressin 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta 
econòmica. 

 
15. Atès que dintre del termini atorgat, l’empresa ISEOVA, S.L. va presentar a 

través de l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya la documentació que va estimar adient per tal de justificar la 
baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica amb número de registre 
E/000093-2019. 

 
16. Atès que en data 20 de maig de 2019 s’ha emès informe pel tècnic de 

VIMED en relació a la justificació de la baixa presentada per l’empresa 
Iseova, S.L. per a justificar la validesa, viabilitat i proporcionalitat de les 
ofertes presentades i justificar la baixa respecte el pressupost de licitació. 

 
17. Atès que en data 21 de maig la mesa de contractació, a la vista de 

l’informe tècnic emès per la tècnica designada per VIMED, va adoptar els 
següents acords: 

 
PRIMER.   ESTIMAR, i assumir com a propi, l’informe tècnic relatiu a la justificació 
de l’oferta  econòmica presentada per ISEOVA, S.L. el qual es considera 
INCORRECTE i INSUFICIENT, i EXCLOURE al licitador en el  procediment obert 
per a l’execució DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA 
VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA GERMANS LUMIÈRE, A 
VILADECANS, d’acord amb l’informe tècnic de data 20 de maig de 2019, en el que 
es fa constar el següent: 
  
     [...] 
 
  

“Licitador Núm. 5: ISEOVA, S.L. 
 
 
La baixa ofertada per aquest licitador es situa en el 15,50 %. El que 
suposa un detriment de 18.304,06 €, respecte del pressupost de licitació 
(IVA exclòs) 
 
 
Per a la seva justificació presenta una justificació de costos incloent 
diferents tarifes i llistat de preus de maquinàries i vehicles d’obra per 
llogar, o maquinària d’altres empreses a subcontractar, però sense fer 
referència a ofertes per la seva empresa o la nostra obra. També 
s’adjunta alguna oferta de mà d’obra a subcontractar, però també 
referenciada a altres obres i no a la obra objecte d’aquesta licitació. 
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El licitador, inclou com a referència ofertes de preus de formigó, àrids, 
terres i mobiliari urbà de subministradors referenciats a altres obres 
executades o no, on les tarifes i/o data factures no estan actualitzades, ja 
que moltes d’elles són de data 2017 i 2018.  
 
 
Una vegada justificats els costos (amb la documentació citada 
anteriorment) el licitador justifica preus de les partides de l’obra, amb el 
desglossament del preu, adaptant en cada cas els preus de la mà d’obra 
(oficials i peons) i alguns dels materials. 
 
 
A continuació presenta el pressupost de l’obra incorporant els preus 
ofertats per la empresa licitadora i que d’acord amb la documentació 
presentada consideren justificats. Aquests són els capítols d’obra  amb 
indicació de la baixa respecte el pressupost de licitació, que oferta  la 
empresa: 
 
 
 

1. Demolicions                  3.906,25€ (48,83% baixa) 
2. Moviments de terres     7.829,00€ (21,07% baixa) 
3. Paviments                   17.149,00€ (15,13% baixa) 
4. Clavegueram              10.339,90€ (13,69% baixa) 
5. Mobiliari urbà                   273,18€ (13,27% baixa) 
6. Jardineria                    26.026,54€        (0% baixa) 
7. Jocs infantils               18.270,52€ (11,50% baixa) 

Total pressupost         83.854,39€   
 
 

La suma dels imports dels capítols ofertats és errònia i hauria de ser 
83.794,39€ que no correspon amb el PEM presentat per ISEOVA, S.L. a 
la seva oferta. 
 
 
Una vegada revisada la documentació justificativa de la baixa presentada 
per la empresa licitadora ISEOVA, S.L. cal comentar els següents punts: 
 
- La justificació de costos es basa en pressupostos i/o factures d’altres 

obres i no referenciades a la obra objecte d’aquesta licitació. A més a 
més, moltes d’elles es basen en tarifes i dates de factura 2017 i 2018, 
per al que no queda justificat, que aquests preus siguin d’aplicació a 
aquesta obra i amb vigència actual – per exemple: Hormicon, S.A. ( 
tarifa 2017) o Fàbregas ( factura data 13/02/2018). 
 

- En base a aquests preus que no queden justificats, la empresa 
licitadora aporta pressupost on fa una baixa en cadascun dels 
capítols d’obra excepte el capítol de jardineria que és un dels capítols 
més importants d’aquesta obra i no fa cap baixa ni aporta cap 
documentació al respecte. 

 
- Una vegada sumats els imports ofertats per la empresa, la suma total 

del pressupost és de 83.794,39€ mentre que la empresa dona com a 
import total de l’obra 83.854,39€.   
 

- En la seva oferta, al PEM obtingut se li suma el 13% per Despeses 
Generals i el 6% de Benefici Industrial però no afegeix el 3% destinat 
a Seguretat i Salut tal i com indica el projecte. 
 

- Per tant, clarament no queda justificat l’import presentat en  la seva 
oferta per a aquest licitador. 
 
 

Per tant, en base a aquestes anotacions, es considera que la justificació 
presentada per la empresa és insuficient, per això s’informa 
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DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimació a l’espera 
del que determini l’òrgan de contractació. 

 
 

Conclusions  

 
 

PRIMER. La empresa ISEOVA SL. en la documentació presentada per tal 
de justificar la baixa temerària o anormal de l’oferta econòmica, no justifica 
suficientment la seva oferta ja que es basa en pressupostos i/o factures 
d’altres obres i no es referencia a la obra objecte d’aquesta licitació. Així 
mateix, es basen en tarifes i/o factures de 2017-2018 per al que no queda 
justificat que aquests preus tinguin vigència a data d’avui. També hi ha 
una errada en la suma dels imports ofertats per capítols i a més no afegeix 
el 3% destinat a Seguretat i Salut (tal i com s’indica en el projecte) motiu 
per el qual no queda justificat l’import ofertat. Amb tot lo exposat, es 
decideix informar DESFAVORABLEMENT a l’admissió de la oferta. 

 
SEGON. Es proposa la desestimació del licitador 5 ISEOVA, S.L., a la 
espera del que determini l’Òrgan de Contractació.” 

 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 

 
18. Atès que en data 22 de maig de 2019, s’ha emès informe tècnic per la 

tècnica designada per VIMED ,en el qual s’informa de la puntuació 
obtinguda pels licitadors en el sobre C de valoració de criteris automàtics. 

 
 

19. Atès que en data 23 de maig de 2019 la Mesa de Contractació a la vista dels 
informes que consten a l’expedient va aprovar la proposta d’adjudicació i 
adoptà els següents acords: 

 
PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoració que es determina a la present 

proposta d’adjudicació, la societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. (licitador núm. 4) ha estat la que ha obtingut més puntuació 
en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris 
d’aplicació automàtica, amb un total de 90,63 punts, d’acord amb el detall que 
s’adjunta: 

 
  

 Oferta: 4 
Nom empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 36,81 
punts 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automàtica: 53,82 punts 
Puntuació total (sobre B + C): 90,63 punts 

 
 

A)Oferta econòmica ……………………………………………………de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de 116.061,81€ import 
aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (24.372,98€); pel que l’import total serà de 
140.434,79€ (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 1,72% respecte 
el pressupost de 142.889,84€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se 
al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 50,82 
punts. 

 
A)Ampliació termini de garantía ……………………………………..de 0 a 3 punts 
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El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 
punts. 

 
 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ................... 53,82 punts 

 
 
 

A)MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU __________________de 0 a 20 punts 
 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte ..................................0 a 12 punts  
 

El licitador explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el 
procediment per a cadascun dels rams a executar. Descriu altres activitats a 
realitzar com a gestions prèvies i consideracions inicials que s’ha de 
realitzar però que són comuns a qualsevol obra d’aquest tipus i no aporten 
informació addicional destacable. 
 
En la descripció del procés constructiu, indica en cada cas, quines millores 
concretes serien aplicables durant l’execució, com per exemple: la protecció 
de l’arbrat a mantenir, o treballs de jardineria addicionals, etc... 
 
En quan a la implantació de les instal·lacions auxiliars de l’obra, la empresa 
opta per implantar un únic nucli d’obra unitari comú a totes les actuacions 
que es trobarà emplaçat a l’interior dels límits de l’actuació i que quedarà 
inalterable. Fa una descripció molt detallada dels elements i els ubica 
gràficament alhora que justifica la seva tria. També indica la possibilitat de 
llogar un local a prop de l’àmbit de l’obra. 
 
Per la informació continguda a la oferta, denota un bon coneixement de 
l’àmbit objecte d’aquesta licitació i del procés d’execució de les obres. 
 
La empresa licitadora descriu per a cada activitat de l’obra els recursos 
(personals i materials) que destinarà en cas de resultar adjudicatària de 
l’obra indicant per als diferents equips de que disposen el rendiments 
principals. També indica les empreses subministradores i/o equips 
especialitzats que proposa per a cada activitat de l’obra. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera que el 
procés constructiu descrit és adient, ben detallat, proposant millores 
concretes que suposarien un benefici en l’execució i una millora en el 
resultat final. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1 és de: ........................9,61 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai 
públic i les mesures adoptades per tal de reduir-les ......................0 a 4 punts  

 
El licitador presenta un reportatge gràfic ( imatges i plànols) i una descripció 
detallada de la zona de l’àmbit de les obres que denota un bon coneixement 
de la zona. També analitza (gràficament i per escrit) les possibles 
afectacions i interferències: trànsit de vehicles, trànsit de vianants, guals, 
bars, restaurants i cafeteries, equipaments propers, etc...) i proposa 
solucions genèriques i concretes per a minimitzar-les. 
 
Aquest licitador proposa una única entrada per als vehicles i maquinària de 
l’obra a través del carrer Prat de la Riba per tal d’evitar la sortida pel carrer 
Ernest Lluch (amb afectació de dues places d’aparcament). D’aquesta 
manera proposa educar als xofers des de l’inici de les obres fins a la seva 
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finalització. D’aquesta manera, no hi ha afectació de les obres en el mercat 
setmanal, i aquest es manté en les mateixes condicions que les actuals. 
En relació al procés de gestió, protocols de comunicació, organització i 
recursos destinats a minimitzar l’impacte de les obres, la empresa licitadora, 
proposa les mesures a seguir basades en el pla de comunicació redactat 
per VIMED per a la comunicació a veïns i equipaments propers. 
 
Per tant, a partir de la informació aportada per al licitador, és considera que 
ha presentat un estudi adient i exhaustiu amb mesures concretes i 
genèriques per a minimitzar-les. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2 és de: ........................4,00 punts   

 

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització .................0 a 4 punts  
 

A la oferta, el licitador no inclou un apartat específic per explicar com seran 
els elements de tancament i senyalització i la informació en relació a aquest 
punt es troba dispersa al llarg de la oferta. 
S’adjunta informació gràfica (Pla d’ordenació en planta) de com es realitzarà 
el tancament de l’obra ( tanques mòbils i fixes / tanques de contenció de 
vianants) amb indicació dels accessos, guals, circulacions de vianants, 
recorregut intern de camions i maquinària, etc... També es grafia la 
senyalització que es proposa per a l’execució de les obres en aquest àmbit. 
La empresa licitadora, proposa implantar un únic nucli d’obra unitari comú a 
totes les actuacions. Per a delimitar aquesta àrea exterior del nucli proposa 
l’ús de tanca Rivisa amb malla d’ocultació (apuntalades per evitar que 
tombin amb el vent).  
Manquen propostes de millora per al manteniment dels tancaments i la 
senyalització. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador (malgrat no hi ha un 
apartat específic per a aquest punt) es considera que l’estudi és adient i 
força exhaustiu. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3 és de: ...................................3,20 
punts   

 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A és de: ......................................16,81 
punts   

 
 
B) PLA D’OBRES _______________________________________0 a 16 punts  

 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ...........................................................0 a 12 punts  

 
El licitador presenta un pla d’obres estructurat en una única fase executiva 
de l’obra (encara que s’indiquen 2 apartats; un preparació de l’obra i l’altra 
execució de l’obra)  d’acord amb el proposat en l’apartat A1 “ Descripció del 
procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte” de la seva oferta. 
 
El licitador, en aquest apartat, inclou un Quadre de Gantt detallant el seu 
Pla d’obres en aquestes dues fases , amb especificació de les tasques 
detallades, amb indicació de les activitats principals, i incorporant durades, 
equips, precedències i successions entre les diferents activitats de cada 
fase, etc...També identifica quines són les activitats crítiques.  
 
Proposa un termini per executar les obres de 3 mesos ( el termini previst en 
projecte). 
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Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera que la 
planificació és adient i ben detallada de manera que millora la proposta de 
projecte.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1 és de: ......................12,00 punts   

B.2) Justificació de rendiments .........................................................0 a 4 punts 
 

El licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els 
amidaments d’obra. 
Té en compte pel càlcul de les durades, els coeficients reductors pels 
rendiments d’execució de les diferents partides d’obra: coeficient 
climatològic i coeficient de reserva de recursos. 
Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinària assignada a cada 
equip (detallen els equips en l’apartat A1 i altres recursos a destinar a l’obra 
per garantir el termini). 
A destacar, és que tenen en compte que hi haurà rendiments anormalment 
baixos perquè hi han treballs manuals (com els treballs de desmuntatge 
dels jocs infantils, repicat fonaments jocs infantils, etc.)  
Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els 
equips previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs 
coincideixen amb el presentat en el pla d’obres de l’apartat anterior, i són 
coherents amb els càlculs dels rendiments diaris i amidaments de projecte. 
 
Per tant, es considera que la justificació dels rendiments de les tasques a 
realitzar és exhaustiva i coherent amb el pla d’obra presentat. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2 és de: .........................4,00 punts   

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B és de: ............................16,00 punts   

 
 

C) CONTROL DE LA QUALITAT____________________________0 a 2 punts  
 

El licitador presenta una memòria de control sobre els processos d’execució per 
tal de garantir la qualitat de l’obra on presenta un organigrama on descriu les 
funcions assignades a cadascun dels integrants de l’equip tècnic. 
El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-
EN ISO 9001:2008 i adjunta còpia del certificat i annexes. 
En relació al Pla de Control de la Qualitat (PAQ) que el licitador ofereix, el 
licitador descriu de manera genèrica i com es concreten en diferents aspectes de 
l’obra: característiques generals de l’obra, la relació d’activitats a controlar, la 
organització, la revisió del projecte amb l’anàlisi i correcció, etc..  També inclou 
una taula amb continguts marc de gestió del Pla d’Assegurament de la Qualitat 
que s’aplicarà en aquesta obra. 
El licitador divideix en tres apartats el tema del control de qualitat: 1. sistema de 
control documental 2.verificacions a obra (recepció de materials en els processos 
d’execució) i 3. Verificacions a obra ( controls sobre l’obra acabada). 
La empresa licitadora també presenta altres sistemes de gestió de qualitat com 
és un control de qualitat extern (presenta cartes de compromís de dos 
laboratoris) amb una proposta de pla d’assaig concret per aquesta obra, elaborat 
per un dels laboratoris així com un sistema de tractament de no conformitats. 
Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d’Inspecció per a les diferents 
unitats d’obra. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera un sistema pel 
control de la qualitat sòlid, amb procediments coherents i un programa de punts 
d’inspecció detallats i adients a l’obra objecte d’aquesta licitació. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C és de: ..............................2,00 punts   

 

D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ______________________________0 a 2 punts  
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El licitador presenta la seva proposta de Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició, identificant els residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra i fent el seguiment de la gestió de residus, tot seguint el 
decret 105/2008.  
Dins de la identificació dels residus a generar, fa una classificació i descripció 
dels residus i ubica de manera gràfica en una vista aèria, el punt verd de l’obra i 
els punt d’abassegament de materials al costat de les escales ubicades al costat 
del c/Prat de la Riba. 
En quan al tema del seguiment de la gestió de residus, d’acord amb els diferents 
residus identifica el gestors de residus i abocadors així com canteres properes a 
l’obra. 
 
Disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu segons la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004. 
 
La empresa licitadora proposa millores i avantatges que no suposaran cap cost a 
VIMED. 
Aquestes mesures, es classifiquen en: 
- Dotze mesures per minimitzar l’efecte de les obres en el seu entorn per 

reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus 
- Set mesures per a la reutilització de materials reciclables d’acord amb la 

normativa vigent. 
- L’ús dels residus de construcció i demolició.  
Totes les mesures són accions genèriques aplicables a qualsevol obra 
d’urbanització, però cal destacar la utilització d’una caseta de tall insonoritzada 
que pot ser de benefici per aquesta obra en concret. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera un sistema de 
gestió mediambiental aplicable de gran benefici. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D és de: ..............................2,00 punts   

 
 

 TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR 

06 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ……….. 36,81 punts 

 
 
 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 

D’ADJUDICACIÓ DEL procediment obert per a l'execució de les obres 
contingudes a la memòria valorada de les obres per a l’arranjament de la 
plaça dels Germans Lumière, per a la construcció de dues pistes esportives i 
l’habilitació d’una zona d’esbarjo per a gossos, a Viladecans 

 
 
TERCER.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació per a per a 

l'execució de les obres contingudes A LA MEMÒRIA VALORADA PER A 
L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DELS GERMANS LUMIÈRE, a 
Viladecans, a la societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A., per un import de 116.061,81 € exclòs IVA) atès que ha 
estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables 
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 
90,63 punts; d’acord amb el desglòs  detallat al dispositiu primer. 

 
 
 

És per tot això que  
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R E S O L C 
 
 
 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació 

de la Mesa de contractació de 23 de maig de 2019, en relació a la 
licitació per a l'execució de les obres contingudes al A LA MEMÒRIA 
VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DELS 
GERMANS LUMIÈRE. 

 
 SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert per a l’execució 

obres l'execució de les obres contingudes al A LA MEMÒRIA 
VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DELS 
GERMANS LUMIÈRE, a Viladecans, a la societat EXCAVACIONES 
Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. per un import de CENT 
SETZE MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 
D’EURO (116.061,81€), al que caldrà afegir el 21% d’IVA (24.372,98 
€), vint-i-quatre mil tres-cents setanta-dos euros amb noranta-vuit 
cèntims d’euro, atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació 
en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris 
d’aplicació automàtica, amb un total de 90,63 punts; d’acord amb el 
desglòs  que s’adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 
 

A)Oferta econòmica ……………………………………………………de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de 116.061,81€ import 
aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (24.372,98€); pel que l’import total serà de 
140.434,79€ (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 1,72% respecte 
el pressupost de 142.889,84€ (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se 
al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 50,82 
punts. 

 
A)Ampliació termini de garantía ……………………………………..de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 
punts. 

 
 

Total puntuació criteris d’aplicació automàtica ................... 53,82 punts 

 
 
 

A)MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU __________________de 0 a 20 punts 
 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte ..................................0 a 12 punts  

Oferta: 4 
Nom empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S,A, 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 36,81 punts 
Puntuació obtinguda criteris d’aplicació automática: 53, 82 punts 
Puntuació total (sobre B + C): 90,63 
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El licitador explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el 
procediment per a cadascun dels rams a executar. Descriu altres activitats a 
realitzar com a gestions prèvies i consideracions inicials que s’ha de 
realitzar però que són comuns a qualsevol obra d’aquest tipus i no aporten 
informació addicional destacable. 
 
En la descripció del procés constructiu, indica en cada cas, quines millores 
concretes serien aplicables durant l’execució, com per exemple: la protecció 
de l’arbrat a mantenir, o treballs de jardineria addicionals, etc... 
 
En quan a la implantació de les instal·lacions auxiliars de l’obra, la empresa 
opta per implantar un únic nucli d’obra unitari comú a totes les actuacions 
que es trobarà emplaçat a l’interior dels límits de l’actuació i que quedarà 
inalterable. Fa una descripció molt detallada dels elements i els ubica 
gràficament alhora que justifica la seva tria. També indica la possibilitat de 
llogar un local a prop de l’àmbit de l’obra. 
 
Per la informació continguda a la oferta, denota un bon coneixement de 
l’àmbit objecte d’aquesta licitació i del procés d’execució de les obres. 
 
La empresa licitadora descriu per a cada activitat de l’obra els recursos 
(personals i materials) que destinarà en cas de resultar adjudicatària de 
l’obra indicant per als diferents equips de que disposen el rendiments 
principals. També indica les empreses subministradores i/o equips 
especialitzats que proposa per a cada activitat de l’obra. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera que el 
procés constructiu descrit és adient, ben detallat, proposant millores 
concretes que suposarien un benefici en l’execució i una millora en el 
resultat final. 
 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1 és de: ........................9,61 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai 
públic i les mesures adoptades per tal de reduir-les ......................0 a 4 punts  

 
El licitador presenta un reportatge gràfic ( imatges i plànols) i una descripció 
detallada de la zona de l’àmbit de les obres que denota un bon coneixement 
de la zona. També analitza (gràficament i per escrit) les possibles 
afectacions i interferències: trànsit de vehicles, trànsit de vianants, guals, 
bars, restaurants i cafeteries, equipaments propers, etc...) i proposa 
solucions genèriques i concretes per a minimitzar-les. 
 
Aquest licitador proposa una única entrada per als vehicles i maquinària de 
l’obra a través del carrer Prat de la Riba per tal d’evitar la sortida pel carrer 
Ernest Lluch (amb afectació de dues places d’aparcament). D’aquesta 
manera proposa educar als xofers des de l’inici de les obres fins a la seva 
finalització. D’aquesta manera, no hi ha afectació de les obres en el mercat 
setmanal, i aquest es manté en les mateixes condicions que les actuals. 
En relació al procés de gestió, protocols de comunicació, organització i 
recursos destinats a minimitzar l’impacte de les obres, la empresa licitadora, 
proposa les mesures a seguir basades en el pla de comunicació redactat 
per VIMED per a la comunicació a veïns i equipaments propers. 
 
Per tant, a partir de la informació aportada per al licitador, és considera que 
ha presentat un estudi adient i exhaustiu amb mesures concretes i 
genèriques per a minimitzar-les. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2 és de: ........................4,00 punts   
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A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització .................0 a 4 punts  
 

A la oferta, el licitador no inclou un apartat específic per explicar com seran 
els elements de tancament i senyalització i la informació en relació a aquest 
punt es troba dispersa al llarg de la oferta. 
S’adjunta informació gràfica (Pla d’ordenació en planta) de com es realitzarà 
el tancament de l’obra ( tanques mòbils i fixes / tanques de contenció de 
vianants) amb indicació dels accessos, guals, circulacions de vianants, 
recorregut intern de camions i maquinària, etc... També es grafia la 
senyalització que es proposa per a l’execució de les obres en aquest àmbit. 
La empresa licitadora, proposa implantar un únic nucli d’obra unitari comú a 
totes les actuacions. Per a delimitar aquesta àrea exterior del nucli proposa 
l’ús de tanca Rivisa amb malla d’ocultació (apuntalades per evitar que 
tombin amb el vent).  
Manquen propostes de millora per al manteniment dels tancaments i la 
senyalització. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador (malgrat no hi ha un 
apartat específic per a aquest punt) es considera que l’estudi és adient i 
força exhaustiu. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3 és de: ...................................3,20 
punts   

 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A és de: ......................................16,81 
punts   

 
 
B) PLA D’OBRES _______________________________________0 a 16 punts  

 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ...........................................................0 a 12 punts  

 
El licitador presenta un pla d’obres estructurat en una única fase executiva 
de l’obra (encara que s’indiquen 2 apartats; un preparació de l’obra i l’altra 
execució de l’obra)  d’acord amb el proposat en l’apartat A1 “ Descripció del 
procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte” de la seva oferta. 
 
El licitador, en aquest apartat, inclou un Quadre de Gantt detallant el seu 
Pla d’obres en aquestes dues fases , amb especificació de les tasques 
detallades, amb indicació de les activitats principals, i incorporant durades, 
equips, precedències i successions entre les diferents activitats de cada 
fase, etc...També identifica quines són les activitats crítiques.  
 
Proposa un termini per executar les obres de 3 mesos ( el termini previst en 
projecte). 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera que la 
planificació és adient i ben detallada de manera que millora la proposta de 
projecte.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1 és de: ......................12,00 punts   

B.2) Justificació de rendiments .........................................................0 a 4 punts 
 

El licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els 
amidaments d’obra. 
Té en compte pel càlcul de les durades, els coeficients reductors pels 
rendiments d’execució de les diferents partides d’obra: coeficient 
climatològic i coeficient de reserva de recursos. 
Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinària assignada a cada 
equip (detallen els equips en l’apartat A1 i altres recursos a destinar a l’obra 
per garantir el termini). 
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A destacar, és que tenen en compte que hi haurà rendiments anormalment 
baixos perquè hi han treballs manuals (com els treballs de desmuntatge 
dels jocs infantils, repicat fonaments jocs infantils, etc.)  
Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els 
equips previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs 
coincideixen amb el presentat en el pla d’obres de l’apartat anterior, i són 
coherents amb els càlculs dels rendiments diaris i amidaments de projecte. 
 
Per tant, es considera que la justificació dels rendiments de les tasques a 
realitzar és exhaustiva i coherent amb el pla d’obra presentat. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2 és de: .........................4,00 punts   

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B és de: ............................16,00 punts   

 
 

C) CONTROL DE LA QUALITAT____________________________0 a 2 punts  
 

El licitador presenta una memòria de control sobre els processos d’execució per 
tal de garantir la qualitat de l’obra on presenta un organigrama on descriu les 
funcions assignades a cadascun dels integrants de l’equip tècnic. 
El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-
EN ISO 9001:2008 i adjunta còpia del certificat i annexes. 
En relació al Pla de Control de la Qualitat (PAQ) que el licitador ofereix, el 
licitador descriu de manera genèrica i com es concreten en diferents aspectes de 
l’obra: característiques generals de l’obra, la relació d’activitats a controlar, la 
organització, la revisió del projecte amb l’anàlisi i correcció, etc..  També inclou 
una taula amb continguts marc de gestió del Pla d’Assegurament de la Qualitat 
que s’aplicarà en aquesta obra. 
El licitador divideix en tres apartats el tema del control de qualitat: 1. sistema de 
control documental 2.verificacions a obra (recepció de materials en els processos 
d’execució) i 3. Verificacions a obra ( controls sobre l’obra acabada). 
La empresa licitadora també presenta altres sistemes de gestió de qualitat com 
és un control de qualitat extern (presenta cartes de compromís de dos 
laboratoris) amb una proposta de pla d’assaig concret per aquesta obra, elaborat 
per un dels laboratoris així com un sistema de tractament de no conformitats. 
Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d’Inspecció per a les diferents 
unitats d’obra. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera un sistema pel 
control de la qualitat sòlid, amb procediments coherents i un programa de punts 
d’inspecció detallats i adients a l’obra objecte d’aquesta licitació. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C és de: ..............................2,00 punts   

 

D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ______________________________0 a 2 punts  
 

El licitador presenta la seva proposta de Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició, identificant els residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra i fent el seguiment de la gestió de residus, tot seguint el 
decret 105/2008.  
Dins de la identificació dels residus a generar, fa una classificació i descripció 
dels residus i ubica de manera gràfica en una vista aèria, el punt verd de l’obra i 
els punt d’abassegament de materials al costat de les escales ubicades al costat 
del c/Prat de la Riba. 
En quan al tema del seguiment de la gestió de residus, d’acord amb els diferents 
residus identifica el gestors de residus i abocadors així com canteres properes a 
l’obra. 
 
Disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i operatiu segons la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004. 
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La empresa licitadora proposa millores i avantatges que no suposaran cap cost a 
VIMED. 
Aquestes mesures, es classifiquen en: 
- Dotze mesures per minimitzar l’efecte de les obres en el seu entorn per 

reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus 
- Set mesures per a la reutilització de materials reciclables d’acord amb la 

normativa vigent. 
- L’ús dels residus de construcció i demolició.  
Totes les mesures són accions genèriques aplicables a qualsevol obra 
d’urbanització, però cal destacar la utilització d’una caseta de tall insonoritzada 
que pot ser de benefici per aquesta obra en concret. 
 
Per tant, amb la informació aportada per al licitador, es considera un sistema de 
gestió mediambiental aplicable de gran benefici. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D és de: ..............................2,00 punts   

 
 

 TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR 

06 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ……….. 36,81 punts 

 
 

 

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst 
al plec de clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a 
VIMED la següent documentació: 

 

• La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l’import 
d’adjudicació, que s’haurà de formalitzar d’acord amb el model que 
s’adjunta al plec de clàusules administratives particulars. 

• Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar 
(escriptura de constitució i modificacions, inscripció en el registre 
mercantil, escriptures d’apoderat o administrador, etc...) i de la 
solvència econòmica, financera i tècnica segons la clàusula 9.1.3 i 
9.1.4 del plec de clàusules. 

• En el supòsit de què l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 
l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament 
d’aquest, haurà d’aportar el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígrafn corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. 

• La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la 
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA. 

• L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 76 LCSP. 

• El document o documents probatoris per acreditar que l’adjudicatari 
disposa de l’assegurança de responsabilitat civil i tot risc construcció 
en els termes expressats al plec de clàusules administratives 
particulars. 
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QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA 
CONDICIONADA a la presentació per l’adjudicatari de la 
documentació requerida a l’acord anterior i que el CONTRACTE es 
perfeccionarà amb la formalització i signatura del contracte 
corresponent. 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li 

indicarà concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, 

publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent i al perfil 
del contractant.  

 
 
 
 
Viladecans, a 31 de maig de 2019. 
  

 

 

 

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
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