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En la licitació de les Obres de reparació, conservació, manteniment i millora de la urbanització 
(obra civil) al recinte de Mercabarna a la Zona Franca i Mercabarna Flor a Sant Boi de Llobregat 
s’han presentat un total de 7 empreses: 
 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. (COTESA) 
- CONSTRUCCIONES ZETA-3, S.A. 
- IMESAPI, S.A. 
- UTE EMTE SERVICE - ELSAMEX 
- SERVIDEL, SLU 
- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 

 
D’aquestes 7 empreses, totes han aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits en 
l’Annex 4 del Plec Administratiu. 

 
 

a) MILLORES EN L’EXECUCIÓ 
Fins a 10 punts 

Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució de les obres. 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A.: Proposa mesures genèriques i 
presentació d’informes fotogràfics. Valoració 3 punts. 

- CONSTRUCCIONES ZETA-3, S.A.: Proposa millores de protocols, hores extra a preu 
normal i altres mesures genèriques. Valoració 4 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Proposa un paquet de millores en la instal·lació de campes, recursos, 
sistema d’emergències amb reducció del temps de resposta i penalitzacions, gestió 
tecnològica i planificació. Valoració 7 punts. 

- UTE EMTE SERVICE - ELSAMEX: Proposa un paquet de millores en els materials de 
pavimentació (eco-actius) i tractaments anti-taques en les voreres de panot. 
Valoració 6 punts. 

- SERVIDEL, SLU: Proposa millores de personal, reportatges fotogràfics estat actual i  
final, as-built, tecnològiques amb software propi i reducció del temps de resposta a 
les emergències. Valoració 7 punts. 

- ROMERO GAMERO S.A.U.: Proposa un complert paquet de mesures i millores 
respecte al personal i equips, reportatges fotogràfics estat actual i  final, reducció del 
temps de resposta a les emergències, inventari, informes i senyalització. Valoració 9 
punts. 

- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: Proposa un complert paquet de mesures i millores 
respecte al material (millora en guals, panots, àrids), personal i equips, 
tecnològiques, campa, sistema de guiat d’arrels, radiofreqüència pròpia, inventari, 
informes, itineraris i senyalització; informe previ de totes les façanes. Valoració 10 
punts. 
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b) MILLORES EN ELS MITJANS DESTINATS 
Fins a 6 punts 

Es valoraran les millores sense càrrec directament relacionades amb el mitjans auxiliars 
destinats a les obres. 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A.: Presenta una proposta per 
incrementar personal, medis i maquinària, així com incrementar els acopis de 
partides de reposició. Valoració 1 punt. 

- CONSTRUCCIONES ZETA-3, S.A.: Presenta un equip de treball que inclou quadre 
tècnic, encarregat i operaris. Relació de vehicles i maquinària correcte; no indica 
mitjans auxiliars adscrits als manteniments. Valoració 3 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Presenta una proposta d’increment de medis auxiliars i maquinària. 
Valoració 1 punt. 

- UTE EMTE SERVICE - ELSAMEX: Presenta una proposta d’increment de medis 
auxiliars i maquinària. Valoració 1 punt. 

- SERVIDEL, SLU: Presenta millores en quant a maquinària i mitjans (formigonera 
mòbil, geolocalitzador, moll provisional). Valoració 2 punt. 

- ROMERO GAMERO S.A.U.: Presenta un equip de treball complert i detallat (quadre 
tècnic, encarregat i operaris) i una relació detallada de vehicles, maquinària i mitjans 
auxiliars adscrits als manteniments, així com millores en quant a plantes de 
producció pròpies i proximitat. Valoració 5 punts. 

- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: Presenta un equip de treball complert i detallat (quadre 
tècnic, encarregat i operaris) i una relació detallada de vehicles, maquinària i mitjans 
auxiliars adscrits als manteniments, així com increment de personal amb dedicació al 
100% i creació d’un equip d’emergències.  Valoració 6 punts. 
 

c) MILLORES PER OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT 
Fins a 6 punts 

Proposta de millores organitzativa per optimització de rendiments en l’execució dels 
treballs, amb l’objectiu de reduir costos. 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A.: Presenta mesures genèriques de 
rendiment, i PDAs. Valoració 1 punt. 

- CONSTRUCCIONES ZETA-3, S.A.: Presenta millores de rendiment, en protocols de 
treball, informes, PPI, execució d’obres, calendaris i incidències. Valoració 3 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Presenta mesures genèriques de rendiment, i control de productivitat. 
Valoració 1 punt. 

- UTE EMTE SERVICE - ELSAMEX: Presenta un sistema informàtic de gestió per 
optimitzar rendiments i disminuir costos, així com inventariat i gestió de magatzem. 
Valoració 2 punts. 

- SERVIDEL, SLU: Presenta millores de personal, maquinària, acopi i informes de 
rendiment. Valoració 2 punts. 

- ROMERO GAMERO S.A.U.: Presenta millores en la gestió de les Ordres de Treball, 
instal·lació de 2 mòduls permanents d’Oficina Tècnica, gestió de pressupostos amb 
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software, millora de la infraestructura i dels temps de resposta davant emergències. 
Valoració 6 punts. 

- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: Presenta millores de personal (propi, habitual i 
mantingut), materials, planificació i informació/senyalització. Valoració 5 punts. 
 

d) SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 
Fins a 3 punts 

Aplicació de criteris sostenibles en la gestió de les obres. 

La majoria de les empreses presenten certificacions i fan propostes amb un 
plantejament similar (amb millores) del pla de gestió ambiental: CONSTRUCCIONES 
ZETA-3, S.A., IMESAPI, S.A., UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX, SERVIDEL, SLU. i ROMERO 
GAMERO S.A.U. (2 punts), excepte OBRES I SERVEIS ROIG S.A. que es valora com a molt 
complerta (3 punts) i CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. que es valora 
con a suficient (1 punt). 

 
e) RESUM PUNTUACIÓ 

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes. 

 
 

 

PUNTS 
(a) 

PUNTS 
(b) 

PUNTS 
(c) 

PUNTS 
(d) 

PUNTS 
(Total) 

CONSTRUCCIONES TÉCNICO 
ESPECIALIZADAS S.A. 

3 1 1 1 6 

CONSTRUCCIONES ZETA-3, S.A. 4 3 3 2 12 
IMESAPI, S.A. 7 1 1 2 11 
UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX 6 1 2 2 11 
SERVIDEL, SLU 7 2 2 2 13 
ROMERO GAMERO S.A.U. 9 5 6 2 22 
OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 10 6 5 3 24 
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