EXPEDIENT 26/22
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
FASE INTERNA: VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES EN EL
SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC BPROCEDIMENT OBERT
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL RENATURALITZACIÓ DEL REC
COMTAL I ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA I
TRINITAT VELLA (BARCELONA)
Sant Adrià de Besòs, 15 de setembre de 2022.
Essent les 9.20 h, es constitueix per mitjans telemàtics la Mesa de Contractació amb la
següent composició d’acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte:
President: Sr. Joaquim Calafí i Rius, Director de l’Àrea de Serveis Tècnics del Consorci
del Besòs
Vocals: Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea de Serveis Generals del CB.
Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB.
Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’Oficina del Consorci del CB.
Excusa la seva absència el Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari del CB.
Actua com a secretària, la Sra. Laura García Saldaña, d’acord amb l’establert en els
plecs.
S’inicia la reunió amb la intervenció del President recordant que tal i com consta en
l’acta de l’anterior reunió de data 12 de setembre de 2022, a la vista de les propostes
presentades, i de conformitat amb la clàusula 12ena dels plecs de clàusules
administratives particulars la Mesa acordà per unanimitat el lliurament de la
documentació del sobre/arxiu electrònic B, documentació tècnica avaluable amb judici
de valor, als serveis tècnics del Consorci a l’efecte de la seva avaluació per tal que
presentin informe avaluant les propostes.
D’acord amb l’establert a la clàusula 10ena dels PCAP els criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor tenen una puntuació màxima de 40 punts.
D'acord amb l'informe emès pel Director de serveis tècnics del Consorci en data 15 de
setembre de 2022, de conformitat amb els criteris establerts als plecs de clàusules
administratives particulars, la puntuació total de les proposicions tècniques de les
diferent propostes en seu de l’avaluació dels criteris subjectes a judici de valor resulta
del mode següent:
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“Havent finalitzat el termini de presentació d’ofertes el passat 12 de setembre de 2022, a les
9.00 hores, s’han estat presentades 4 ofertes corresponent a:
Codi Registre
0801930008-1-2022-7113386-2

Data
Nom
09/09/2022 VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO SL

0801930008-1-2022-7113488-2

09/09/2022 E3 SOLINTEG S.L

0801930008-1-2022-7113722-2

11/09/2022 BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

0801930008-1-2022-7114022-2

12/09/2022 CARLES ENRICH STUDIO SLP

Aquestes empreses aporten justificacions suficients de la solvència tècnica.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.
Per a valorar les ofertes presentades s’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
A.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (40 punts)
La ponderació de l’oferta tècnica basada en la qualitat de l’oferta és del 40% del total. En
conseqüència, els punts a assignar són un màxim de 40 punts.
La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha
d’incloure necessària i únicament en el sobre B.
Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor són els següents
MEMÒRIA TÈCNICA
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a realitzar 0 a 20 punts.
Es valorarà la presentació d’una descripció del plantejament per al procediment general de
l'estudi, així com dels procediments singulars que es puguin presentar, que demostri
coneixement i comprensió dels treballs i tasques a desenvolupar per a aquest estudi en concret.
Es podran aportar plànols, croquis, models de documents, per tal de completar l'exposat
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Proposta ben detallada i totalment particularitzada per aquest cas

Valoració
20 punts

Proposta correcta però sense acabar de particularitzar

14 punts

Proposta bàsica, amb manca de detalls o algunes incoherències

6,6 punts

Proposta no rellevant, genèrica, sense cap detall o incoherent amb el demanat
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0 punts

VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
Exposa de manera detallada i particularitzada la proposta metodològica i organitzativa, pels
àmbits previstos en l’avantprojecte. Indica les línies de treball i material necessari per a
desenvolupar el projecte executiu. Es demostra que s’ha fet una visita de camp intensa per
analitzar la situació actual i comprovar les directrius de l’avantprojecte. Es proposa una
metodologia pròpia de seguiment dels treballs. Es justifica que han realitzat un treball de camp
exhaustiu. Aporten fotografies de tots els àmbits del projecte.
E3 SOLINTEG, SL
Exposa una proposta bàsica amb manca de detalls específics. Exposa de manera genèrica els
treballs sense entrar a detallar per cada un dels àmbits. Exposa una metodologia pròpia per la
redacció del projecte.
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
Exposa de manera detallada i particularitzada la proposta metodològica i organitzativa, pels
àmbits previstos en l’avantprojecte. Indica les línies de treball i material necessari per a
desenvolupar el projecte executiu. Es demostra que s’ha fet una visita de camp intensa per
analitzar la situació actual i comprovar les directrius de l’avantprojecte. Es proposa una
metodologia pròpia de seguiment dels treballs. Aporten una metodologia de qualitat del
projecte a traves d’un pla de qualitat genèric. No es particularitza per aquest projecte
CARLES ENRICH STUDIO SLP
Exposa de manera molt detallada la proposta metodològica i organitzativa, per a cada un dels
àmbits previstos en l’avantprojecte. Indica les línies de treball i material necessari per a
desenvolupar el projecte executiu. Es demostra que disposa d’un coneixement exhaustiu de
l’àmbit tant pel que fa a la situació actual i com en la comprovació de les directrius de
l’avantprojecte. Indiquen de manera clara possibles línies de desenvolupament del projecte
executiu. El material gràfic complementa i ajuda a la comprensió de la proposta metodològica.
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:
Empresa ofertant
VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
E3 SOLINTEG, SL
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CARLES ENRICH STUDIO SLP

Puntuació
14
6,6
14
20

A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del projecte executiu.... 0 a 10
punts
Es valorarà la descripció (gràfica i escrita) de la planificació del conjunt de treballs a
desenvolupar. Es presentarà una planificació segons el termini de licitació, raonada, on
apareguin lligadures i folgances, tenint en compte la coherència de la planificació proposada
amb els equips i mitjans materials i humans proposats, així com els rendiments plantejats en
les principals activitats del present servei.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Valoració
Proposta ben detallada i totalment particularitzada per aquest cas,
10 punts
coherent amb els rendiments plantejats, totalment justificats
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Proposta correcta però sense acabar de particularitzar, sense justificar
totalment els rendiments bàsics o essent aquests incoherents amb la
planificació

6,6 punts

Proposta bàsica, amb manca de lligadures, sense rendiments

3,3 punts

Proposta no rellevant, genèrica, o sense justificació

0 punts

VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
Proposa una planificació temporal detallada i particularitzada per aquest cas. Exposa un
cronograma temporal de les tasques a realitzar, sense incorporar lligadures que puguin afectar
el camí crític. No incorpora cap informació sobre rendiments. La informació exposada es de
lectura correcta
E3 SOLINTEG, SL
Exposa una planificació temporal bàsica per aquest cas. Exposa un cronograma temporal de les
tasques a realitzar, amb manca de lligadures que puguin afectar el camí crític. No incorpora
cap informació sobre rendiments.
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
Proposa una planificació temporal ben detallada i totalment particularitzada per aquest cas,
coherent amb els rendiments plantejats, totalment justificats. Adjunta un cronograma amb els
treballs a realitzar i Incorpora el mètode de la ruta crítica que permet identificar les tasques
necessàries per finalitzar un projecte i determinar certa flexibilitat en el cronograma.
Identificant les activitats que cal finalitzar a temps per completar tot el projecte. La informació
exposada es de fàcil lectura i comprensió.
CARLES ENRICH STUDIO SLP
Proposa una planificació temporal ben detallada i totalment particularitzada per aquest cas,
coherent amb els rendiments plantejats, totalment justificats. Adjunta un cronograma amb els
treballs a realitzar i permet identificar les tasques necessàries per finalitzar un projecte i
determinar certa flexibilitat en el cronograma. Identificant les activitats que cal finalitzar a
temps per completar tot el projecte. La informació exposada es de fàcil lectura i comprensió.
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:
Empresa ofertant
VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
E3 SOLINTEG, SL
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CARLES ENRICH STUDIO SLP

Puntuació
6,6
3,3
10
10

A3.- Organització del personal assignat a la realització del projecte executiu...... 0 a 10 punts
Es valorarà la proposta organitzativa de mitjans humans, segons els requisits establerts al PPT,
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indicant les dedicacions, tasques pròpies de cada perfil, relacions entre ells i responsabilitats de
cadascun d’ells
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Equip complert amb dedicacions adequades, descripcions de les tasques
concretes, relacions i responsabilitats ben definides

Valoració
10 punts

Equip correcte amb dedicacions adequades, descripcions de les tasques
genèriques, sense concretar responsabilitats

6,6 punts

Equip bàsic, amb dedicacions insuficients manca de descripció de les tasques
o concreció de responsabilitats

3,3 punts

Sense informació sobre dedicacions, descripció de tasques ni concreció de
responsabilitats

0 punts

VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
Proposa un equip correcte amb dedicacions adequades, descripcions de les tasques genèriques,
sense concretar responsabilitats més enllà del director del projecte, aporta esquemes per
determinar la relació entre els membres de l'equip.
E3 SOLINTEG, SL
Proposa un equip correcte amb dedicacions poc ajustades i descripcions genèriques de les
tasques.
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
Proposa un equip complert amb dedicacions adequades, descripcions de les tasques concretes,
relacions i responsabilitats ben definides. També exposa un mètode de gestió de l’equip i les
relacions amb el Consorci del Besòs clares i de fàcil execució per a garantir la màxima
comunicació i responsabilitat durant la redacció del projecte. Manca la dedicació d'alguns
membres de l'equip redactor. es proposen certificacions ISO en relació als processos de treball.
CARLES ENRICH STUDIO SLP
Proposa un equip complert amb dedicacions adequades, descripcions de les tasques concretes,
relacions i responsabilitats ben definides. També exposa un mètode de gestió de l’equip i les
relacions amb el Consorci del Besòs clares i de fàcil execució per a garantir la màxima
comunicació i responsabilitat durant la redacció del projecte. Manca la dedicació d'alguns
membres de l'equip redactor. S'especifica , de manera bàsica, la relació entre els membres de
l'equip.
La valoració per aquesta apartat es detalla en el quadre següent:
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Empresa ofertant
VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
E3 SOLINTEG, SL
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CARLES ENRICH STUDIO SLP

Puntuació
6,6
3,3
6,6
6,6

VALORACIÓ TÈCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament) 40 punts.
Valoració VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a
realitzar(fins a 20 punts).
A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del
projecte executiu(fins a 10 punts).
A3.- Organització del personal assignat a la realització del
projecte executiu(fins a 10 punts).
TOTAL

Puntuació
14

Valoració E3 SOLINTEG, SL
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a
realitzar(fins a 20 punts).
A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del
projecte executiu(fins a 10 punts).
A3.- Organització del personal assignat a la realització del
projecte executiu(fins a 10 punts).
TOTAL

Puntuació
6,6

Valoració BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a
realitzar(fins a 20 punts).
A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del
projecte executiu(fins a 10 punts).
A3.- Organització del personal assignat a la realització del
projecte executiu(fins a 10 punts).
TOTAL

Puntuació
14

Valoració CARLES ENRICH STUDIO SLP
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a
realitzar(fins a 20 punts).
A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del
projecte executiu(fins a 10 punts).
A3.- Organització del personal assignat a la realització del
projecte executiu(fins a 10 punts).
TOTAL
“

Puntuació
20

6,6
6,6
27,2

3,3
3,3
13,2

10
6,6
30,6

10
6,6
36,6
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La Mesa acorda per unanimitat acceptar la valoració i puntuació de l’oferta que consta
en l'informe transcrit emès pels serveis tècnics del Consorci.
Sense cap més assumpte a tractar es tanca la reunió.
En aquest estat, s’estén la present acta que signen el President i la Secretària.

Joaquim Firmado
por
Calafí Rius - digitalmente
Joaquim Calafí
Rius - DNI
DNI
35103236S (AUT)
35103236S Fecha: 2022.09.15
09:27:12 +02'00'
(AUT)
Sr. Joaquim Calafí Rius
President de la Mesa

Laura García Firmado
digitalmente por
Saldaña Laura García
Saldaña - DNI
DNI
(AUT)
53069539Y 53069539Y
Fecha: 2022.09.15
(AUT)
09:26:09 +02'00'
Sra. Laura García Saldaña
Secretària de la Mesa
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