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OBRES D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES
PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL
“SECTOR LLEVANT” A VILADECANS
049.FP14.016

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació de les obres necessàries per al
desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant del
terme municipal de Viladecans.
EXPOSA
1.

Atès que en data 30 de juliol de 2019 es va publicar, al Diari Oficial de la Unió Europea
(“DOUE”) i al perfil de SPM Viladecans Mediterrània, S.L. (“VIMED”) integrat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”),
l’anunci de licitació del procediment obert per a l’adjudicació de les obres necessàries per
al desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant
del terme municipal de Viladecans.

2.

Atès que en data 5 de setembre de 2019 l’Òrgan de Contractació competent VIMED va
resoldre modificar els plecs que regien la licitació per a incloure els costos de de Seguretat
i Salut per import de 515.841,99€ en el pressupost base de licitació (amb el conseqüent
augment en l’import per a possibles modificacions i el valor estimat de contracte) i ampliar
el termini de presentació d’ofertes fins al 2 d’octubre de 2019 a les 14:00h.

3.

Atès que en data 5 i 10 de setembre de 2019 es va publicar, respectivament, al perfil de
VIMED integrat a la PSCP i al DOUE la resolució indicada en el punt anterior, els Plecs
modificats i l’ampliació del termini de presentació de les ofertes.

4.

Atès que el Consorci de l’AOC va informar que des del dia 2 d’octubre de 2019 a les
13:15h fins al 3 d’octubre de 2019 a les 9:00h es produí una incidència tècnica que va
impedir que la UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SCRINSER, S.A. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A pogués obtenir el registre
d’assentament de les ofertes (últim pas per a finalitzar el procés de presentació d’ofertes
dins de termini). Obra a l’expedient la justificació de l’anterior així com la garantia
d’inalterabilitat de la documentació.

5.

Atès que en data 22 d’octubre de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes,
la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la
documentació administrativa general presentada pels interessat en optar a l’adjudicació
del contracte de les obres necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació
Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant del terme municipal de Viladecans.

6.

Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:
Licitador núm. 1:
Data presentació: 01/10/2019 a les 17:43h
Núm. de Registre: E/000105-2019
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Identificador (NIF): A08436107
EMPRESA: UTE COPISA-NATUR SYSTEM
Licitador núm. 2:
Data presentació: 01/10/2019 a les 19:07h
Núm. de Registre: E/000106-2019
Identificador (NIF): A17013863
EMPRESA: RUBAU-LANTANIA-ECISA
Licitador núm. 3:
Data presentació: 02/10/2019 a les 10:45h
Núm. de Registre: E/000107-2019
Identificador (NIF): A15139314
EMPRESA: DRAGADOS-ACSA-OPROCAT
Licitador núm. 4:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:02h
Núm. de Registre: E/000108-2019
Identificador (NIF): A59345702
EMPRESA: UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
Licitador núm. 5:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:08h
Núm. de Registre: E/000109-2019
Identificador (NIF): A08190696
EMPRESA: UTE COPCISA-ACCIONA
Licitador núm. 6:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:45h
Núm. de Registre: E/000110-2019
Identificador (NIF): A28017986
EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO
Licitador núm. 7:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:18h
Núm. de Registre: E/000111-2019
Identificador (NIF): A28854727
EMPRESA: UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U
Licitador núm. 8:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:58h
Núm. de Registre: E/000112-2019
Identificador (NIF): B15387855
EMPRESA: UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX
Licitador núm. 9:
Data presentació: 02/10/2019 a les 13:03h
Núm. de Registre: E/000113-2019
Identificador (NIF): A08031098
EMPRESA: UTE COMSA, S.A.U. – ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Licitador núm. 10:
Data presentació: 11/10/2019 a les 17:36h
Núm. de Registre: E/000126-2019
Identificador (NIF): A29543568
EMPRESA: SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
7.

En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords
següents:
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1. “La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:
Licitador núm. 1:
Data presentació: 01/10/2019 a les 17:43h
Núm. de Registre: E/000105-2019
Identificador (NIF): A08436107
EMPRESA: UTE COPISA-NATUR SYSTEM
Licitador núm. 3:
Data presentació: 02/10/2019 a les 10:45h
Núm. de Registre: E/000107-2019
Identificador (NIF): A15139314
EMPRESA: DRAGADOS-ACSA-OPROCAT
2. La Mesa acorda requerir als següents licitadors per tal que esmenin les
deficiències detectades al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils
a aquests efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin els defectes
observats, no seran admeses i es proposarà la seva exclusió del present
procediment de licitació:
Licitador núm. 2:
Data presentació: 01/10/2019 a les 19:07h
Núm. de Registre: E/000106-2019
Identificador (NIF): A17013863
EMPRESA: RUBAU-LANTANIA-ECISA
[...] Licitador núm. 4:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:02h
Núm. de Registre: E/000108-2019
Identificador (NIF): A59345702
EMPRESA: UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
[...] Licitador núm. 5:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:08h
Núm. de Registre: E/000109-2019
Identificador (NIF): A08190696
EMPRESA: UTE COPCISA-ACCIONA
[...] Licitador núm. 6:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:45h
Núm. de Registre: E/000110-2019
Identificador (NIF): A28017986
EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO
[...] Licitador núm. 7:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:18h
Núm. de Registre: E/000111-2019
Identificador (NIF): A28854727
EMPRESA: UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - CONSTRUCTORA DE CALAF,
S.A.U
[...] Licitador núm. 8:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:58h
Núm. de Registre: E/000112-2019
Identificador (NIF): B15387855
EMPRESA: UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX
[...] Licitador núm. 9:
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Data presentació: 02/10/2019 a les 13:03h
Núm. de Registre: E/000113-2019
Identificador (NIF): A08031098
EMPRESA: UTE COMSA, S.A.U. – ROGASA
CONTRATAS, S.A.

CONSTRUCCIONES

[...] Licitador núm. 10:
Data presentació: 11/10/2019 a les 17:36h
Núm. de Registre: E/000126-2019
Identificador (NIF): A29543568
EMPRESA: SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER,
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.””
8.

S.A.

Y

-

Atès que en data 31 d’octubre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i
qualificar les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva
acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte de les obres d’urbanització
necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial “Sector
Llevant” a Viladecans. A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà
esmenades totes les deficiències i mancances detectades en el sobre A i, en
conseqüència, va acordar admetre com a licitadors a les empreses següents:
Licitador núm. 2:
Data presentació: 01/10/2019 a les 19:07h
Núm. de Registre: E/000106-2019
Identificador (NIF): A17013863
EMPRESA: RUBAU-LANTANIA-ECISA
Licitador núm. 4:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:02h
Núm. de Registre: E/000108-2019
Identificador (NIF): A59345702
EMPRESA: UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
Licitador núm. 5:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:08h
Núm. de Registre: E/000109-2019
Identificador (NIF): A08190696
EMPRESA: UTE COPCISA-ACCIONA
Licitador núm. 6:
Data presentació: 02/10/2019 a les 11:45h
Núm. de Registre: E/000110-2019
Identificador (NIF): A28017986
EMPRESA: VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO
Licitador núm. 7:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:18h
Núm. de Registre: E/000111-2019
Identificador (NIF): A28854727
EMPRESA: UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U
Licitador núm. 8:
Data presentació: 02/10/2019 a les 12:58h
Núm. de Registre: E/000112-2019
Identificador (NIF): B15387855
EMPRESA: UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX
Licitador núm. 9:
Data presentació: 02/10/2019 a les 13:03h
Núm. de Registre: E/000113-2019
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Identificador (NIF): A08031098
EMPRESA: UTE COMSA, S.A.U. – ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A
Licitador núm. 10:
Data presentació: 11/10/2019 a les 17:36h
Núm. de Registre: E/000126-2019
Identificador (NIF): A29543568
EMPRESA: SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
9.

Atès que en data 7 de novembre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els
sobres B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la
licitació de referència. L’obertura es realitzà sense incidències a excepció de la descrita a
l’apartat següent, constatant-se que els sobres B incloïen la documentació tècnica exigida
sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni valorar-ne el seu contingut.

10. Atès que a l’acta d’obertura dels sobres B es detectà l’existència d’un error formal en els
sobres B presentats pels licitadors núm. 4 (UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS) i 5 (UTE
COPCISA-ACCIONA) consistent en la manca de firma dels documents inclosos a l’oferta
tècnica i que, un cop requerides, ambdues empreses esmenaren el defecte detectat dins
del termini conferit, presentant un document independent de ratificació l’oferta tècnica
presentada a fi de garantir la inalterabilitat de les ofertes presentades.
11. Atès que en data 23 de gener de 2020 es va notificar individualment a cadascun dels
licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre
C (proposta econòmica i financera).
12. Atès en sessió de data 28 de gener de 2020 la Mesa de Contractació va emetre una
proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe
tècnic de 27 de gener de 2020, i va adoptar els acords següents:
“PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre
annex I i II, 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
5

UTE COPCISA-ACCIONA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
OBTINGUDA
38,65

10 SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SCRINSER, S.A. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
3 DRAGADOS-ACSA-OPROCAT

35,95

2

RUBAU-LANTANIA-ECISA

25,10

6

VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO

22,90

7

UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - CONSTRUCTORA DE
CALAF, S.A.U
UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
UTE COMSA, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

21,65

8

UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX

18,70

1

UTE COPISA-NATUR SYSTEM

17,30

4
9

30,45

20,25
20,15

SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ DELS
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors
admesos al procediment obert per a l’adjudicació de les obres necessàries per al
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desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant
del terme municipal de Viladecans.
TERCER.-PROCEDIR a l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i altres criteris
automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuació tècnica obtinguda pels
licitadors en el sobre B en relació als criteris avaluables mitjançant 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.”

13. Atès que en data 30 de gener de 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta de
valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:
“PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració dels
sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de contractació
a 28 de gener de 2020 en el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les
obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació del
Pla Parcial “Sector Llevant” a Viladecans de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la
puntuació dels licitadors en criteris avaluables mitjançant judici de valor és la següent:

LICITADOR
5

UTE COPCISA-ACCIONA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
OBTINGUDA
38,65

10 SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. - SCRINSER, S.A. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

35,95

3

DRAGADOS-ACSA-OPROCAT

30,45

2

RUBAU-LANTANIA-ECISA

25,10

6

VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO

22,90

7

UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - CONSTRUCTORA DE
CALAF, S.A.U
UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
UTE COMSA, S.A.U. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

21,65

8

UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX

18,70

1

UTE COPISA-NATUR SYSTEM

17,30

4
9

20,25
20,15

SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la data
fixada per l’obertura de sobre C - la present resolució incloent els quadres resums de
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la present com
Annex núm. I i Annex núm. II, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
TERCER.-PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 31 de gener de 2020,
i previ a aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors
en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. Procedir,
posteriorment a la valoració de les pliques admeses 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.”

14. Atès que en data 30 de gener de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la resolució
de l’Òrgan de Contractació referida al punt anterior.
15. Atès que en data 31 de gener de 2020 l’Òrgan de Contractació va resoldre excloure als
licitadors núm. 8 (UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX) i 1 (UTE COPISA-NATUR SYSTEM) per
no haver obtingut la puntuació mínima de vint punts en aplicació dels criteris subjectes a
judici de valor; de conformitat amb la clàusula 9.2 del PCAP.
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16. Atès que en data 31 de gener de 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat,
l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors
admesos al procediment amb el resultat següent:
Licitador Núm. 1:
NOM LICITADOR:
UTE COPISA-NATUR SYSTEM
(exclosa per no haver assolit la puntuació tècnica mínima exigida pel PCAP)
Licitador Núm. 2:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

RUBAU-LANTANIA-ECISA
26.475.409,99 Euros (IVA exclòs)
16,23%
36 mesos addicionals

Licitador Núm. 3:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

DRAGADOS-ACSA-OPROCAT
24.926.770,76 Euros (IVA exclòs)
21,13%
36 mesos addicionals

Licitador Núm. 4:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

UTE VOPI 4&VOLTES&CERTIS
26.620.228,13 Euros (IVA exclòs)
15,77%
36 mesos addicionals

Licitador Núm. 5:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

UTE COPCISA-ACCIONA
23.599.365,70 Euros (IVA exclòs)
25,33 %
36 mesos addicionals

Licitador Núm. 6:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

VIAS Y CONSTRUCCIONES - ROMERO POLO
29.689.986,92 Euros (IVA exclòs)
6,06 %
36 mesos addicionals

Licitador Núm. 7:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

UTE
FCC
CONSTRUCCION,
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U
27.970.320,00 Euros (IVA exclòs)
11,50 %
36 mesos addicionals

S.A.

-

Licitador Núm. 8:
NOM LICITADOR:
UTE CRC-AVINTIA-URCOTEX
(exclosa per no haver assolit la puntuació tècnica mínima exigida pel PCAP)
Licitador Núm. 9:
NOM LICITADOR:
PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA
Licitador Núm. 10:
NOM LICITADOR:

UTE
COMSA,
S.A.U.
–
ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
24.790.869,76 Euros (IVA exclòs)
21,56 %
36 mesos addicionals

SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A.
SCRINSER,
S.A.
-EXCAVACIONES
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Y
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PROPOSTA ECONÒMICA:
BAIXA:
AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

24.531.692,86 Euros (IVA exclòs)
22,38 %
36 mesos addicionals

17. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre C es detectà que, de conformitat amb el
previst a la clàusula 9.1.A) del PCAP i amb l’informe tècnic de 3 de febrer de 2020, l’oferta
econòmica presentada pel licitador núm. 5 (UTE COPCISA-ACCIONA) era presumptament
temerària. Per aquest motiu, la Mesa de Contractació acordà:
“1. REQUERIR al licitador núm. 5 (UTE COPCISA-ACCIONA) per tal de que en el
termini màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la
comunicació; presenti per escrit la informació i les justificacions que consideri oportunes
en relació als diferents components de la seva oferta econòmica, atès que resulta
presumptament temerària, a través de l’eina de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.”
18. Atès que en data 3 de febrer de 2020 es va comunicar aquest fet a l’empresa per tal que
dins el termini de CINC (5) DIES HÀBILS (això és, fins al dia 10 de febrer de 2020 a les
14h) presentés per escrit la documentació que estimés pertinent per a justificar la baixa
temerària o anormal de l’oferta econòmica presentada.
19. Atès que en data 10 de febrer de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, totes les
actes de la Mesa de Contractació així com resolucions emeses per l’Òrgan de
Contractació fins aquell moment.
20. Atès que, dins del termini conferit a aquests efectes, el licitador núm. 5 (UTE COPCISAACCIONA) va presentar, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya, la documentació que va estimar adient per tal de justificar la
baixa temerària o anormal de la seva oferta econòmica.
21. Atès que en data 10 de març de 2020 es va emetre un informe pel tècnic designat per
VIMED en relació a la justificació de la baixa económica presentada pel licitador núm. 5
(UTE COPCISA-ACCIONA) i en data 13 de març de 2020 es va emetre un informe jurídic
al respecte.
22. Atès que en data 13 de març de 2020 la Mesa de Contractació va adoptar els acords
següents:
“PRIMER. RATIFICAR i assumir com a propi, l’informe tècnic de 10 de març de 2020
relatiu a l’anàlisi de la justificació de l’oferta econòmica presentada pel licitador
núm. 5 (UTE COPCISA-ACCIONA) la qual es considera INSUFICIENT.
SEGON. ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE REBUIG de
l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 (UTE COPCISAACCIONA) en el procediment obert per a l’adjudicació de les obres necessàries
per al desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial del
Sector Llevant del terme municipal de Viladecans per haver presentat una
oferta anormalment baixa no justificada suficientment.”
23. Atès que a la vista de l’acta anterior, en data 13 de març de 2020 l’Òrgan de Contractació
competent va resoldre:
“PRIMER.- RATIFICAR la proposta de la Mesa de Contractació de data 13 de març de
2020 i EXCLOURE l’oferta econòmica presentada pel licitador núm. 5 (UTE
COPCISA-ACCIONA) al procediment obert per a l’adjudicació de les obres
necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del
Pla Parcial del Sector Llevant del terme municipal de Viladecans per entendre
que no ha justificat suficientment l’oferta anormalment baixa presentada.
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SEGON.-

COMUNICAR la present resolució als interessats i PUBLICAR aquesta
resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya.”

24. Atès que en data 13 de març de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, la resolució d’exclusió de proposta
econòmica indicada al punt anterior acompanyat de la proposta d’exclusió emesa per la
Mesa de Contractació a 10 de març de 2020 i es va notificar individualment al licitador
núm. 5 (UTE COPCISA-ACCIONA) junt amb l’informe jurídic de 13 de març de 2020.
25. Atès que en data 13 de març de 2020 es va emetre un informe pel tècnic designat per
VIMED en el qual s’informava de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el
sobre C en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.
26. Atès que en sessió de data 16 de març de 2020 la Mesa de Contractació, a la vista de la
documentació presentada pels licitadors admesos al procediment de referència i dels
informes que obren a l’expedient, va aprovar la proposta d’adjudicació del contracte de les
obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació del
Pla Parcial “Sector Llevant” del terme municipal de Viladecans adoptant els següents
acords:
“PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present
proposta
d’adjudicació,
el
licitador
núm.
10
(SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.) ha estat la que ha obtingut més
puntuació de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de
valoració automàtica, amb un total de 95,95 punts, d’acord amb el
desglossament detallat en aquesta proposta.
SEGON.-

PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del
contracte de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament
urbanístic de la Modificació del Pla Parcial “Sector Llevant” a Viladecans (exp.
núm.
049.FP14.016)
al
licitador
núm.
10
(SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.) per un import de VINT-I-QUATRE
MILIONS CINC-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (24.531.692,86€), IVA
exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma
dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicació
automàtica, amb un total de 95,95 punts.”

27. Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de
14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva disposició addicional tercera va
suspendre els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic afectant, per tant al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres
necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial
del Sector Llevant del terme municipal de Viladecans.
28. Atès que en data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de
5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 i la seva disposició addicional
octava va acordar l’aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de
contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic.
29. Atès que en data 11 de maig de 2020 el Secretari de la Mesa de Contractació ha informat
favorablement a procedir a l’adjudicació del contracte de les obres necessàries per al
desenvolupament urbanístic de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant
del terme municipal de Viladecans.
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És per tot això que
RESOLC
PRIMER.-

RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa
de Contractació de 16 de març de 2020 en relació al procediment obert per a
l’adjudicació de les obres necessàries per al desenvolupament urbanístic de
la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Llevant del terme
municipal de Viladecans.

SEGON.-

ADJUDICAR el CONTRACTE DE LES OBRES NECESSÀRIES PER AL
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR LLEVANT DEL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS
(exp.
núm.
049.FP14.016)
al
licitador
núm.
10
(SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.) per un import de VINT-I-QUATRE
MILIONS CINC-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (24.531.692,86€), IVA exclòs, atès que
ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables
subjectes a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 95,95
punts; d’acord amb el desglossament següent:

Licitador núm. 10: SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
Puntuació obtinguda per criteris d’aplicació automàtica ....................................................... 60,00 punts
Puntuació obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ................................................. 35,95 punts
Puntuació TOTAL ............................................................................................................... 95,95 punts
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
A) Oferta econòmica ..................................................................................................... de 0 a 57 punts
La proposta econòmica ofertada per l’entitat SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER,
S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de
24.531.692,86 € (IVA exclòs). Aquest pressupost suposa una baixa del 22,38 % respecte el
pressupost de licitació de 31.604.882,41 (IVA exclòs), 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 57 punts.
B) Ampliació del termini de garantia ............................................................................. 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 ...................................................................... 60,00 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
B.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D’EXECUCIÓ
B.1.1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU PROPOSAT PEL LICITADOR PER
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE.......................................fins a 5 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador descriu l’obra repassant els condicionants constructius que ja s’indicaven al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i el projecte. Planteja de forma resumida les seves estratègies
d’actuació. Les més rellevants serien: prioritzar execució col·lector de vial de cornisa i de Torrent
fondo, planificar l’obra garantint accés al cementiri i subestació, prioritzar la urbanització més propera
a la c-245 en previsió de simultaneïtat amb obres privades, probable coincidència amb les obres del
nou carril bici a la C-245, afecció al camí de Can Trias, condicionants mediambientals, etc.
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El licitador desenvolupa un procés constructiu a l’àmbit Olivaretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, dividit
en 5 sectors segons croquis que adjunta a l’oferta.
SECTOR 1. Al costat de la C-245. Intentaran avançar aquesta fase perquè les parcel·les
estiguin disponible el més aviat possible. Aquests treballs es faran mantenint l’accés actual al
cementiri i subestació.
SECTOR 2. Accés sud cementiri i subestació. Serien aquest eixos viaris que definirien un
accés rodat provisional al cementiri i subestació per poder enderrocar l’actual. Estableixen un
enllaç FI-INICI amb el sector 6.
SECTOR 3. Serien els eixos del Via Cornisa- accés Nord. Cal avançar en la mida del possible
el col·lector del vial de cornisa per derivar l’aigua dels torrents a la riera i del col·lector de
Torrent Fondo. La finalització d’aquest sector podrà permetre l’accés nord al cementiri i a la
subestació
SECTOR 4. Resta de vials. En aquest sector hi haurien els treballs de moviment de terres del
parc de la Torre roja que s’han planificat a l’estiu quan no n’hi ha classes a l’ IES Torre Roja
ni a l’escola Mediterrània.
SECTOR 5. Plaça Central i dipòsit. Rehabilitació de la bòbila. Aquest sector l’han separat de
la resta de l’actuació. Per poder mostra la seqüencia de treballs.
SECTOR 6. Actual accés al cementiri. Demolició del vial i finalització de la zona de la
urbanització més propera a la C-245. Això estarà condicionat a disposar de l’accés
provisional del sector o dels vials del sector 2 i 3.
XARXES EXTERIORS ÀMBIT ACTUACIÓ. Col·lector Torrent Fondo, XANP de Torrent
Fondo, reposicions i connexions de les xarxes a la C-245, tram final del col·lector del vial de
Cornisa a l’Av.Fraternitat.
El licitador, sobre aquesta sectorització, descriu una seqüència constructiva global, relacionant també
els treball de l’àmbit de la bassa de laminació, de la rehabilitació de la xemeneia i la reposició
d’AGBAR. Defineixen les tasques inicials, d’implantació del contractista, i els primers treballs de tales,
desbrossades i trasplantaments. A continuació, aborden la construcció del col·lector del C/Torrent
Fondo i del col·lector del vial de Cornisa. El licitador descriu les fases constructives i situacions
provisionals en ambdós casos, i la reposició dels serveis afectes en aquestes zones.
El licitador continua definint la seqüencia del procés d’execució per totes les activitats importants de
l’obra. Subratllen aspectes rellevants per la planificació com l’afectació dels serveis afectats, la retirada
del fibrociment, la coordinació dels equips de demolició i moviment de terres (balanç de terres, no fer
acopis intermitjos), la construcció d’estructures i particularment la del dipòsit de laminació atès que la
possible posada en servei de l’accés nord al cementiri (sector 3) no es durà a terme fins que no es
pugui posar en servi provisional el dipòsit.
El licitador ha presentat una justificació del procés constructiu de l’obra amb un anàlisi molt exhaustiu
per totes les activitats principals, identificant els aspectes més importants i que condicionarien la
consistència del pla d’obres. La descripció que en fan de la proposta és coherent i raonada i s’adequa
als condicionants que s’indicaven al Plec de Prescripcions Tècniques. Denoten haver estudiat l’obra
en profunditat.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU PROPOSAT PEL
LICITADOR PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“PROCÉS MOLT DETALLAT, CORRECTE I COHERENT (5,00 PUNTS)”.
B.1.2 ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL
TRÀNSIT, PERSONES, EQUIPAMENTS I LES MESURES ADOPTADES PER REDUIRLES.....................................................................................................................................fins a 6 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
ANÀLISIS DE SITUACIONS, FINS A 3 PUNTS
El licitador identifica i analitza VUIT (8) situacions en les que es poden produir afeccions en el trànsit,
persones i equipaments.
Després de revisat l’estudi, es confecciona i adjunta el present quadre-resum per la seva correcta
valoració:
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Núm.

Localització afecció

Descripció afecció

Valoració

1

C-245, C/Torrent
Fondo, Av. Miguel de
Cervantes

Presència de maquinària en vials
pròxims a l’obra
Intensitat: Mitjana/Baixa
26 meses

2

C/Torrent Fondo,.
Segle XXI i C-245

Per les obres del col·lector de Torrent
Fondo. S'afectarà un dels carrils del
carrer i part de la vorera (mobiliari
urbà i carril bici). També reubicarà
temporalment una parada d'autobús.
Mitjana/Alta
4 meses

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada
Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

3

C-245

Construcció d’instal·lacions sota la C245. Les escomeses dels nous
serveis de la urbanització requeriran
dur a terme canalitzacions que
travessaran la carretera
Intensitat: Alta
1 mes

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

4

Av Fraternitat

Col·lector Via Cornisa
La construcció del tram exterior del
col·lector afectarà un dels carrils de
l'Av. Fraternitat i a les places
d'aparcament en cordó
Intensitat: Mitjana/Alta
1,5 mesos

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

5

Passeig del Cementiri

Demolició
Accés
Cementiri
i
Subestació
La construcció dels vials de la nova
urbanització
implicarà la demolició de l'únic accés
rodat al cementiri i a la subestació
Intensitat : Alta

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

6

Barri Torre Roja

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

7

Av Miguel de
Cervantes

Adequació de paviments C/Josep
Vicenç Foix i C/Pintor Fortuny
S'afecta les circulacions en el barri de
torre Vermella i a un alt nombre de
places d'aparcament
Intensitat alta
Durada 1.5 setmanes
Escomeses Camí
Can Tries S'executaran canalitzacions
que travessaran
perpendicularment
l'avinguda
i
afectaran el carril bici
Intensitat: Mitjana/ Alta
Durada: 2 setmanes

8

Barri Torre Roja

Moviment de terres al nou Parc de
Torre Roja.
Durant el moviment de terres del nou
Parc de Torre Roja, es produirà pols i
soroll que podrà generar afecció en
l'IES
Torre
Roja,
L'Escola
Mediterrània i L'Escola Miquel Martí i
Pol
Intensitat: Mitjana/ Alta
Durada: 1,5 mesos

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

Av,

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada
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9

Camí de Can Tries
(Bassa de Laminació)

Afecció a Camí de Can Tries
Les noves xarxes i la pavimentació del
camí implicarà que s'afecti la
funcionalitat del camí.
Mitjana
1 mes

Identifiquen les zones on
es
produiran
les
afectacions
Quantifiquen intensitat i
durada

VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat ANÀLISI DE SITUACIONS de l’ ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE
LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT, PERSONES, EQUIPAMENTS I LES
MESURES ADOPTADES PER REDUIR-LES de l’oferta 10, SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., es valora- segons els
criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a “IDENTIFICACIÓ EXHAUSTIVA I
COHERENT (3,00 PUNTS)”.
SISTEMÀTICA DE GESTIÓ, FINS A 3 PUNTS
El licitador proposa unes mesures de minimització de les afeccions que exposa en el punt anterior.
Després de revisada la proposta, s’adjunta el present quadre-resum per la seva correcta valoració:
Activitat

Descripció afecció

Proposta minimització

Presència de
maquinària en
vials pròxims a
l’obra

Presència de maquinària en
vials pròxims a l’obra

Col·lector
Torrent Fondo

S'afectarà un dels carrils del
carrer i part de la vorera
(mobiliari urbà i carril bici).
També
reubicarà
temporalment una parada
d'autobús.
Les escomeses dels nous
serveis de la urbanització
requeriran dur a terme
canalitzacions
que
travessaran la carretera
La construcció del tram
exterior del col·lector afectarà
un dels carrils de l'Av.
Fraternitat i a les places
d'aparcament en cordó

S'evitaran les circulacions dels
camions d'obra a través del nucli urbà
de Viladecans utilitzant prioritàriament
la C-245 per a accedir a l'obra. Els
subministraments es realitzaran en
hores de poc trànsit, es disposarà
d'una brigada de neteja durant tot el
termini d'obra per al manteniment dels
carrers pròxims.
Es planteja una construcció per fases,
de manera que es pugui mantenir en
tot moment les circulacions a través
del mateix carrer i dels carrers
transversals.

Construcció
d’instal·lacions
sota la C-245

Col·lector
Cornisa

Demolició
Accés
Cementiri
Subestació

Via

i

La construcció dels vials de la
nova urbanització
implicarà la demolició de l'únic
accés rodat al cementiri i a la
subestació

Es realitzarà una construcció per
fases que permeti garantir en tot
moment el funcionament d'un carril
d'entrada i sortida de Viladecans.
Es planteja una execució per fases
que permeti facilitar la mobilitat dels
veïns a través de
l'avinguda
i
els
carrers
perpendiculars, mantenint en tot
moment la comunicació amb la
zona
d'aparcament
entre
l'Av
Fraternitat i la línia d'edificis.
Es planteja o estratègia constructiva
en la planificació d'obra de manera
que fins que no
es disposi d'un accés alternatiu, no es
dugui a terme la demolició del vial
d'accés

Valoració
La proposta
és coherent i
està detallada

La proposta
és coherent i
està detallada

La proposta
és coherent i
està detallada

Detallen
el
procés
constructiu.
És coherent.
Ben
dimensionat
Detallen
el
procés
constructiu.
És coherent.
Ben
dimensionat

Adequació de
paviments
C/Josep
Vicenç Foix i
C/Pintor

S'afecta les circulacions en el
barri de torre Vermella i a un
alt
nombre
de
places
d'aparcament

Es retarda la realització d'aquests
treballs al final de l'obra amb la
intenció que es puguin
habilitar noves places d'aparcament
durant l'afecció principalment de la

Gestió
correcta.
Detallen
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el

Fortuny

Escomeses
Camí
Can
Tries
Moviment de
terres al nou
Parc de
Torre Roja

Afecció a Camí
de Can Tries

S'executaran
canalitzacions
que
travessaran
perpendicularment l'avinguda i
afectaran el carril bici
Durant el moviment de terres
del nou Parc de Torre Roja,
es produirà pols i soroll que
podrà generar afecció en l'IES
Torre
Roja,
L'Escola
Mediterrània i L'Escola Miquel
Martí i Pol

C/Pintor Fortuny,
mantenint-se
operatiu
l'actual
aparcament en la pineda pròxima
durant el termini de
l'afecció. En els treballs en Josep
Vicenç Foix es plantejaran itineraris
alternatius
Es podrà treballar a mitges calçades
deixant el pas altern a través del carril
no afectat, i es
treballarà únicament els diumenges,
de manera que no s'afecti la línia
d'autobús VB1
El moviment de terres s'ha programat
durant l'estiu de 2020, de manera que
coincideixi amb les vacances i els
centres es trobin tancats
Es treballarà a mitges calçades
mantenint en servei del camí.
L'afecció no coincidirà amb la
rehabilitació del camí interior i es
realitzarà el gener de 2021, de
manera que s'eviti coincidir amb
esdeveniments de molts comensals
(Moderes
de
Nadal,
Bodes,
Comunions)

procés
constructiu.
És coherent.

Gestió
correcta.

Gestió
correcta.

Les noves xarxes i la
pavimentació
del
camí
implicarà que s'afecti la
funcionalitat del camí.

El licitador presenta un estudi molt complert, detalla la sistemàtica de gestió que durà a terme per
minimitzar les afeccions.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat SISTEMÀTICA DE GESTIÓ de l’ ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE
LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT, PERSONES, EQUIPAMENTS I LES
MESURES ADOPTADES PER REDUIR-LES de l’oferta 10, SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., es valora- segons els
criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a “SISTEMÀTICA CORRECTA I BEN
DIMENSIONADA EN RECURSOS (3,00 PUNTS)”.
B.1.3 ESTUDI DELS ELEMENTS DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ. I ACCIONS PER LA SEVA
CORRECTA CONSERVACIÓ................................................................................fins a 4 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador presenta un estudi dels elements de tancament i senyalització considerant els següents
aspectes:
Tancaments durant l’obra d’urbanització. S’analitza les tipologies de tancament que instal·laran en: 1.
Els perímetres de l’àmbit d’obra. 2. Durant les diferents etapes d’execució, quan es posin en servei els
accessos sud i nord del cementiri, per delimitar els vials oberts respecte a les zones d’obra. 3.
Voltants del CAP Montbaig III, escola Mediterrània, etc. S’adjunta gràfic on s’identifiquen els diferents
tipus de tanques a disposar així com el període durant el qual s’utilitzaran.
Accés a obra/control d’accessos. Mantenir l’accés al cementiri suposa que l’obra queda dividida en
dues zones. Plantegen dos accessos independents per a cadascuna d’elles des de la C-245.
Expliquen com seran els accessos en dimensions, la tipologia de tancament, la senyalització
necessària, etc. L’accés de vianants i vehicles quedarà controlat per sistema informàtic. S’instal·larà
neteja de rodes.
Separació entre zones de circulació de vehicles (treballs en C-245, C/Torrent Fondo, Av. Fraternitat i
Av. Miguel de Cervantes). S’analitza les tipologies de tancament que instal·laran en aquestes zones
urbanes on es produiran afeccions.
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Zona Bassa de Laminació. S’adjunta gràfic on s’identifiquen els diferents tipus de tanques a disposar
així com el període durant el qual s’utilitzaran.
Senyalització. De forma resumida diferencien la senyalització a aplicar per vianants i vehicles, i
exposen que disposaran dels recursos suficients per garantir la seva conservació i la dels tancaments.
El licitador ha presentat un estudi molt minuciós dels tancaments que implantarà a obra ajustat a les
diferents fases d’execució i d’ocupació que desenvolupa en la seva planificació de les obres. Identifica
encertadament les zones, les tipologia de tancaments a aplicar en cada cas, així com la seva durada
en el temps.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de ESTUDI DELS ELEMENTS DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ. I
ACCIONS PER LA SEVA CORRECTA CONSERVACIÓ de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“ESTUDI EXHAUSTIU I COHERENT (4,00 PUNTS)”.
B.2 PLA D’OBRES
B.2.1 ADEQUACIÓ DEL PLA D’OBRES..................................................................... fins a 5 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador presenta un diagrama de Gantt amb un gran nivell de detall, ben plantejat en el seu
desenvolupament i que congruent amb la seqüencia constructiva del procés constructiu que ofereix el
licitador.
S’inicia amb transplantament, tales, desbrossades per poder començar els treballs de demolicions i de
moviment de terres coordinant-se de manera que es pugui establir una compensació directa de terres
entre excavacions i terraplens sense acopis intermitjos. Es prioritza col·lector de Torrent Fondo per
poder connectar els vials més pròxims a la C-245, i col·lector interceptor vial de Cornisa per poder
canalitzar els torrents i que l’obra quedi lliure d’aigua. Les pautes a la planificació sempre garanteixen
l’accés al cementiri i subestació posant en servei vials nous i s’avança la urbanització de les parcel·les
pròximes a la C-245
El pla d’obra és fiable en l’assignació de terminis i en la racionalitat dels lligams entre activitats, i les
activitats principals i la ruta crítica estan ben identificades. El licitador també adjunta resumidament les
activitats que formen la ruta crítica de la planificació. Per tot, es considera que la planificació està ben
detallada.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de ADEQUACIÓ DEL PLA D’OBRES de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“PLANIFICACIÓ BEN DETALLADA (5,0 PUNTS)”.
B.2.2 JUSTIFICACIÓ DE RENDIMENTS.....................................................................fins a 4 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
En el pla d’obres el licitador adjunta relació d’equips de treball que pretenen adscriure a les obres. Als
quadres adjunts detalla la composició de cadascun d’ells, indiquen el rendiment teòric que s’espera
obtenir sobre la base de maquinària i personal que conformen l’equip, i el nombre d’equips màxims de
cada tipologia que coincidirà en obra.
Annexat al diagrama de Gantt, el licitador relaciona amidaments i rendiments teòrics i coeficients de
minoració pel càlcul dels rendiments útils i en conseqüència la durada
El licitador exposa que, tal com han dimensionat els recursos en la planificació, cabria la possibilitat en
cas de retards, de ampliar amb equips addicionals els treballs de moviments de terres i pavimentació,
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així com destinant un equip propi per l’execució del col·lector de Torrent Fondo i pel del Vial de
Cornisa (en el pla d’obres s’ha previst utilitzar el mateix equip per les dues actuacions).
En resum, es pot considerar que el licitador aporta informació suficient per justificar els rendiments que
utilitza en la planificació.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de JUSTIFICACIÓ DE RENDIMENTS de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“JUSTIFICACIÓ EXHAUSTIVA DELS RENDIMENTS DE LES TASQUES PRINCIPALS (4,00
PUNTS)”.
B.2.3 ORGANIGRAMA DE L’EQUIP TÈCNIC OFERTAT............................................fins a 2 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador proposa un organigrama de l’equip tècnic en el que sota la responsabilitat del cap d’obra es
defineixen tres equips formats cadascun per cap de producció i encarregat per les àrees de moviment
de terres/paviments, estructures/instal·lacions, i rehabilitació xemeneia.
També depenent del Cap d’Obra hi hauria l’ oficina tècnica de l’obra constituïda per un Cap d’Oficina
Tècnica i un Cap de Topografia. Així com el Cap administratiu i un Cap de Maquinària.
En paral·lel tindríem els responsables de les unitats de l’Assegurament de la Qualitat, de Protecció
Ambiental i de Prevenció de riscos laborals.
En resum, l’equip tècnic destinat en exclusiva a la producció estaria format per 12 persones tots ells a
dedicació complerta. A banda inclourien 2 tècnics al 30% de dedicació.
El licitador detalla les funcions de les diferents perfils tècnics que formen l’organització i defineix la
figura del Comunicador d’obra que serà l’enllaç de l’obra amb els veïns, entitats, etc.
El licitador dimensiona una estructura de personal suficientment amplia en relació a les necessitats de
l’obra. A l’organigrama es detalla dedicacions, titulacions, i experiència. A part, defineixen en detall les
funcions i responsabilitats de les diferents figures i tenen present que les figures de cap producció i
encarregat per l’àrea de rehabilitació, atès que els treballs en els que intervindran no duren la totalitat
dels 26 mesos de l’obra d’urbanització, se’ls hi assigna una dedicació del 30%.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de ORGANIGRAMA DE L’EQUIP TÈCNIC OFERTAT de l’oferta 10,
SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“ORGANITZACIÓ AMPLIA AMB FUNCIONS I RESPONSABILITATS PER LES NECESSITATS
ESPECÍFIQUES DE L’OBRA (2,0 PUNTS)”.
B.2.4 XARXA DE PRECEDÈNCIES.............................................................................fins a 2 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador només adjunta un diagrama PERT amb les principals relacions que ja s’han definit als
apartats A.1 i B.1. No es fa cap tipus d’explicació ni anàlisi de cap activitat ni de cap lligam.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de XARXA DE PRECEDÈNCIES de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“EXPOSICIÓ INCOMPLERTA I POC DEFINIDA (0,60 PUNTS)”.
B.2.5 COHERÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS................................fins a 2 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
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El licitador presenta un histograma de la producció de l’obra per mesos, on es mostra un increment
constant del volum dels treballs entre el mes 1 i el mes 7 coincidint amb els treballs del moviment de
terres i entrada dels equips d’instal·lació de serveis, i a continuació un creixement considerable del
volum d’obra entre els mesos 8 i 12 que correspon a la pavimentació dels vials d’accés sud al
cementiri i subestació i construcció del dipòsit. A partir del mes 15 la producció baixa quan s’estiguin
executant els treballs de demolicions i moviment de terres del passeig del cementiri i vials propers, i a
partir del mes 18 hi haurà novament un increment fruit dels treballs de xarxes i la pavimentació de la
resta de la urbanització.
També adjunta un gràfic on es mostra com es distribueix l’execució dels capítols del pressupost al llarg
del termini d’obra, tot i que no és d’interpretació immediata.
Presenten un histograma valorat en percentatges on queda reflectit les variacions en les certificacions
mensuals coherentment amb la organització dels treballs prevista al pla d’obres que fa el licitador.
Adjunten anàlisi suficient de les característiques principals que mostra l’histograma.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de COHERÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS de l’oferta
10,
SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A.
SCRINSER,
S.A.
-EXCAVACIONES
Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs
de la licitació- com a “COHERENT I AMB GRAU DE DETALL (2,00 PUNTS)”.
B.3 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT
B.3 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT.................................................................fins a 2,5 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador manifesta que les tres empreses que formen la UTE compten amb un Sistema de Qualitat
certificat i vigent, i que implantaran a l’obra el sistema de SACYR.
Nomenaran un responsable de la Unitat de Qualitat del que dependrà: el control geomètric, control de
maquinària, control de materials i control d’execució. Aquesta línia de qualitat és independent de la
línia de producció. Es descriu quines seran les funcions de aquesta figura i com desenvoluparà la seva
tasca seguint sempre els requisits del PAQ.
El licitador especifica la seva proposta de control sobre els processos d’execució. Detalla els apartats
que desenvoluparà elPAQ. Descriu els PPIs que servirà per controlar l’execució de cada unitat d’obra.
Adjunta quadre on es defineixen els procediments i els PPIs, i exposen un model de PPI de terraplenat
com a exemple.
El licitador ha presentat una proposta de control extensa, definint els procediments principals i els
Programes de Punts d’Inspecció amb coherència a l’obra. Per tot, es considera que els sistema
proposat és sòlid i amb procediments i PPIs adients.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de AUTOCONTROL DE LA QUALITAT de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs de la licitació- com a
“SISTEMA SÒLID I PROCEDIMENTS I PPIs ADIENTS (2,50 PUNTS)”.
B.4 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
B.4.1 PROPOSTES PER MILLORAR
L’OBRA.......................fins a 2,50 punts

EL

PLA

DE

GESTIÓ

DE

RESIDUS

DE

ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador proposa com a millores de Pla de Gestió de residus les següents propostes:
1.

Reducció de recursos naturals. El licitador proposa mesures del tipus evitar fer compra
excessiva de material, prioritzar els que continguin envasos fabricats amb material reciclat,
utilitzat elements recuperats o reutilitzat d’altres obres, materials amb etiqueta ecològica, etc.
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Es tracta d’una mesura general aplicable a qualsevol obra. No hi ha anàlisi per part del
licitador de l’eficiència de la proposta. S’entén més com part de la gestió interna del
contractista. Es considera que el benefici que aportaria a la nostra obra és baix.
2.

Aportació dels elements recuperables. Proposen l’ús de formigons amb àrid reciclat i
paviments asfàltics fabricat amb material reciclat provinents de plantes externes a l’obra.
També preveuen reutilitzar la runa neta de l’obra com tot-ú, etc.
Part de la proposta no gestiona els residus interns de l’obra, per tant, no es poden considerar
aplicables al que es demana en aquest apartat. I respecte a la qüestió de reutilitzar la runa
neta de la pròpia obra, el licitador no aporta justificació de l’eficiència de la proposta. Per tot,
es considera que la proposta aporta poc benefici.

3.

Optimització de la gestió de residus. El licitador es compromet a buscar solucions als residus,
prioritzant la contractació d’empreses especialitzades en reciclatge que estiguin acreditades
per l’Agència Catalana de Residus. S’habilitarà punts de neteja de canaletes.
Es tracta d’una mesura general aplicable a qualsevol obra i forma part de les bones
pràctiques que el contractista té instaurades. No hi ha anàlisi per part del licitador de
l’eficiència de la proposta. Es pot considerar que no aporta benefici a la nostra obra.

Analitzant-les globalment es pot considerar que les millores són poc aplicables i amb baix benefici.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de PROPOSTES PER MILLORAR EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
L’OBRA de l’oferta 10, SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de valoració detallats als Plecs
de la licitació- com a “MILLORES POC APLICABLES I AMB POC BENEFICI (0,75 PUNTS)”.
B.4.2 PROPOSTES PER
L’OBRA.............fins 2 punts

REDUIR

L’IMPACTE

AMBIENTAL

QUE

PUGUI

PRODUIR

ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador presenta les següents tres (3) propostes:
1.

Reducció de soroll i pols. El licitador aplicarà accions per evitar la pols durant les tasques
d’enderrocs i moviment de terres utilitzant sistemes d’aspiració i aspersors, mantindrà els
voltants nets, instal·larà un renta-rodes automàtic, es faran lectures del nivell de partícules
durant els treballs de moviment de terres. Pel control de so i vibracions la maquinària
disposarà de dispositius insonoritzats, i es planificaran les activitats.
La proposta incorpora accions aplicables i aportaran alts beneficis a l’obra atès l’important
volum de demolicions i de moviment de terra que s’haurà d’executar.

2.

Millores proposades respecte a la flora i la fauna. Proposen: Inventari de flora i fauna.
Identificació d’espècies al·lòctones i prendre decisió d’eliminar-les o no. Augment i revisió de
la massa vegetal. Es comprometen a augmentar un 2% la plantació d’espècies vegetals. Pla
d’autoprotecció contra incendis forestals. Es comprometen a actualitzar el Pla d’autoprotecció
d’incendis forestals al municipi, d’acord amb el que s’estableix a l’annex1 del Decret
123/2005. Millores a les caixes-niu. Proposen posar caixes-niu a 3 espècies d’ocells que no
preveu el projecte. Millores compensatòries. Posar 5 plafons informatiu més. Implantar
xerrades. Plantar espècies aromàtiques.
Es tracta d’una millora aplicable a l’obra per la relació directa que té amb un entorn forestal.
Es detalla les accions que proposen realitzar i els beneficis que s’obtindrien serien elevats.

3.

Millores reducció d’energia. Es compromet a implementar l’ISO 50001 i realitzar el càlcul de
la petjada de carboni de l’obra. Prioritzar proveïdors locals. Formació als treballadors per tenir
una conducció eficient. Instal·lacions d’obra amb enllumenat LED, manteniment de la
maquinària. Promoure l’ús del transport públic als treballadors.
La proposta inclou mesures més aplicables a fer una bona gestió interna del contractista a
l’obra. Es considera que el benefici que aporta a l’obra és baix.
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En resum, analitzant el conjunt de les millores, es considera que la proposta del licitador és aplicable a
obra, eficient i que el benefici que aporta és elevat.
VALORACIÓ
Per tot l’exposat, l’apartat de PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE AMBIENTAL QUE PUGUI
PRODUIR L’OBRA de l’oferta 10, SACYR INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A., es valora- segons els criteris de
valoració detallats als Plecs de la licitació- com a “MILLORA APLICABLE, EFICIENT I DE GRAN
BENEFICI (2,50 PUNTS)”.
B.5 MILLORES EN MANTENIMENT
B.5 MILLORES EN MANTENIMENT.........................................................................fins a 2,5 punts
ANÀLISI DE L’OFERTA
El licitador presenta un pla de manteniment amb accions concretes per als quatre àmbits de
“Jardineria de vials i zones verdes”, “Serveis públics”, “Infraestructura hidràulica” i “Neteja viaria.
També presenta accions de manteniment per als àmbits de “Estructures” i “Altres actuacions” que no
es valoren per tractar-se d’àmbit no demanats al plec.
El conjunt d’accions de manteniment de l’àmbit de “Jardineria de vials i zones verdes” presentat es
considera molt complert pel nivell de detall/concreció de les accions proposades. La freqüència
d’actuacions proposada, així com la seva distribució temporal, es consideren molt adequades.
El conjunt d’accions de manteniment dels “Serveis públics” presentat contempla actuacions de
manteniment de les xarxes de
o
o
o

Enllumenat públic: el manteniment de l’enllumenat públic (i semàfors) es considera bàsic
en quant a les accions proposades, el seu detall i la freqüència proposada.
Col·lectors: el manteniment de les xarxes de pluvials i residuals es considera adequat en
quant a les accions proposades. La freqüència proposada és relativament baixa.
Reg: el manteniment de la xarxa de reg es considera adequat en quant a les accions
proposades i el seu detall. La freqüència proposada es considera suficient.

El conjunt d’accions de manteniment de “Infraestructura Hidràulica” presentat es considera insuficient
en quant a les accions proposades. La freqüència de les accions proposades es considera
relativament baixa.
El conjunt d’accions de manteniment de la “Neteja viaria” presentat es considera insuficient. La
freqüència de manteniment de l’única acció proposada és suficient.
Amb l’objectiu de fer un anàlisi més precís de la proposta de manteniment del licitador,
següent quadre on es mostra les accions i freqüències que el composen:
JARDINERIA DE VIALS I ZONES VERDES
Acció de manteniment
Periodicitat
Neteja d’arbrat
Variable
Neteja escocells
1/mes
Escardat i rasclonat d’arbrat
Variable
Entrecavat d’arbrat i Revisió aspratges
Variable
Adobat arbrat
1/any
Poda planifolis
1/any
Revisió de tutors
Variable
Reposició de tutors, Tractament fitosanitaris, Reg de suport Segons
Reposició de baixes
necessitats
Neteja arbustives i gespes
Segues gespes
Eliminació males herbes i desherbatge gespes
Escarda i rasclonat gespes
Entrecavat gespes
Adobat plantes arbustives i gespes i Adobat químic alliberació
lenta gespa
Esporga arbustives

s’adjunta el

Accions/any
26
12
5
2
1
1
11
-

Variable
Variable
1/any
Variable
Variable
Variable

12
11
3
2

Variable

2
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Retall de bardisses
Retall vores parterres
Tractament fitosanitari i reg de suport arbustives i gespes

Variable
Variable
Segons
necessitats

SERVEIS PÚBLICS
Acció de manteniment
Repàs i control dels programes i programadors
Canvi piles
Repàs i reparació boques reg
Comprovació i neteja capçals sectors
Repàs i reparació graella i anells de degoters
Comprovació i neteja d'electrovàlvules
Neteja de canonades
Neteja Calaix col·lector Via de Cornisa, obres de captació i neteja i
reperfilat de cunetes
Neteja pous de registre, embornals, canals i reixes de drenatge
Revisió i neteja de lluminàries i semàfors

3
2
-

Periodicitat
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
1/any
2/any

Accions/any
7
1
4
1
7
4
1
2

1/2 mesos
1/4 mesos

6
3

INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA
Acció de manteniment
Neteja dipòsit laminació
Revisió funcionament comporta MU-WALL

Periodicitat
1/any
2/any

Accions/any
1
2

NETEJA VIARIA
Acció de manteniment
Neteja Passos fauna Can Picó i Oliveretes

Periodicitat
2/any

Accions/any
2

ESTRUCTURES
Acció de manteniment
Revisió juntes dilatació Pont Can Picó

Periodicitat
1/any

Accions/any
1

ALTRES ACTUACIONS
Acció de manteniment
Revisió i reperfilat de camins de Can Picó, Oliveretes i Sales
Revisió subjecció pilones flexibles i jocs infantils

Periodicitat
2/any
1/3 mesos

Accions/any
2
4

VALORACIÓ
Per puntuar aquest criteri s’ha valorat el nivell de benefici que aporten els plans de manteniment
ofertats en els àmbits de jardineria, serveis públics, infraestructura hidràulica i neteja viària , en funció
de les accions i freqüències proposades per cadascuna d’elles. A partir d’aquí s’ha fet una
comparativa global amb les propostes de manteniments de la resta de licitador per determinar una
puntuació proporcional.
En aquest sentit, el licitador oferta els quatre àmbits objectes de manteniment segons el plec: el pla de
manteniment per la jardineria es considera que té un benefici alt, el corresponent a la xarxa de serveis
públics un benefici moderat, i els manteniments de la infraestructura hidràulica i la neteja viària es
considera que aporten un benefici baix.
Per tot l’exposat, l’apartat de MILLORES EN MANTENIMENT de l’oferta 10, SACYR
INFRAESTRUCTURAS,S.A. - SCRINSER, S.A. -EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. es valora amb 1,60 PUNTS.
Total puntuació criteris subjectes a judici de valor ................................................................ 35,95 punts
TOTAL PUNTUACIÓ LICITADOR 10 (SOBRE B + C) ..................................................... 95,95 PUNTS

TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula
8.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació,
presenti a VIMED la documentació següent:
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•

Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, mediante la aportación de los documentos
que se exponen a continuación:
a)

En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del
impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de
éste, deberá aportar el documento de alta del impuesto relativo al
ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
o el último recibo acompañado de la declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se encuentre
en alguno de los supuestos de exención de este impuesto, recogidos
en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, aportará una declaración responsable en la que
debe especificar el supuesto legal de exención y aportará el
documento de declaración en el censo de obligados tributarios.

b)

Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del
artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c)

Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.

d)

Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya,
acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada
administración.

e)

Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans,
acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada
administración.

•

Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el Pliego.

•

Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador
(documentación descrita en la cláusula 5 del Pliego en lo referente a la
capacidad, personalidad, solvencia y carencia de prohibiciones de contratar
del licitador) teniendo en cuenta que:
o

Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en
el RELI quedan exentos de aportar los documentos y datos que
figuren en los mencionados registros, y únicamente tendrán que
presentar:
▪

Una fotocopia simple del documento acreditativo de
inscripción en el Registro, junto con la declaración
responsable, firmada por el representante de la empresa,
acreditando la vigencia de los datos incluidos en el Registro,
de acuerdo con el modelo contenido en el Anexo 7, que se
adjunta al presente Pliego.

▪

La documentación acreditativa de su capacidad que no
figure inscrita en el registro o no esté debidamente
actualizada.
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o

La declaración del licitador de no incurrir en ninguna de las
prohibiciones de contratar se presentará de conformidad con el
modelo adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 8.
Esta declaración se tendrá que realizar mediante testigo judicial o
certificación administrativa, según los casos. Cuando este
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado. También se admitirá la presentación del Anexo núm. 8
firmado electrónicamente por cualquier medio que permita acreditar
la autenticidad de la expresión de su voluntad y su consentimiento,
garantizando así, la integridad e inalterabilidad del documento.

•

Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y de
igualdad según se describe en la cláusula 7.2.4 del Pliego (en relación con la
cuota del 2% y el Plan de Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres) en función de lo indicado por cada empresa respectivamente en el
sobre A.

•

Acreditar la constitución de la unión temporal de empresas en escritura
pública dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, el CIF
asignado y la representación.

•

Documento que acredite que la empresa dispone de un seguro de
responsabilidad civil extracontractual y de un seguro en modalidad todo
riesgo construcción que cumplan con los requisitos exigidos por la cláusula
13.3 del Pliego.

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

Viladecans, a 11 de maig de 2020
NOMBRE VALLE
CANTALEJO
ALICIA - NIF
46639571X

Firmado digitalmente
por NOMBRE VALLE
CANTALEJO ALICIA - NIF
46639571X
Fecha: 2020.05.11
11:16:34 +02'00'

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
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