
M.V. ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’ENERGIA AL MUNICIPI DE 
VIELHA MIJARAN (Pla d’Acció de l’Energia Sostenible) 

 
 
Descripció de les obres. 
 
Les obres preteses són les necessàries per fomentar un estalvi considerable en la producció de gasos 
d’efecte hivernacle en diverses instal·lacions municipals. 
 

ESCOLA GARONA 

-Instal·lació d’uns sistemes de control i regulació de la instal·lació. Segons Auditoria Energètica. 

-Substitució dels injectors dels cremadors de les Calderes de Gas, per cremadors d’alta eficiència 
energètica, per millorar l’anàlisi i optimització de la combustió. 
-Reparació del sistema de regulació i control automatitzat de la instal·lació. Segons Auditoria 
Energètica. 
-Col·locació de sondes de regulació addicionals. Segons Auditoria Energètica. 
-Canvi de bombes de recirculació per noves bombes d'alta eficiència. Segons Auditoria Energètica. 
 
-Modificació del sistema de regulació i control de diferents circuits d'enceses. Segons Auditoria 
Energètica. 
-Ajustos en la potència contractada 
 
 Equipament 44. PALAU DE GEL (Biblioteca) 

-Substitució i col·locació del sistema de regulació termostàtica de la biblioteca. Segons Auditoria 
Energètica. 

 Equipament 32. ESCOLA ADULTS 1 

-Col·locació de regulació dels sistema d'encesa d'enllumenat amb la instal·lació de detectors de 
presència 
 Equipament 33. ESCOLA ADULTS 2 

-Col·locació de regulació dels sistema d'encesa d'enllumenat amb la instal·lació de detectors de 
presència. 
-Curs de formació i sensibilització en gestió energètica eficient a l'escola d'adults. 
 
Equipament 46. PALAU D’ESPORTS 

-Millora de la instal·lació hidràulica interior en els diferents circuits de calefacció, instal·lació de 
vàlvules de tres vies, centraletes de regulació i maniobra de bombes. Segons Auditoria Energètica. 
-Modificació dels sistemes de regulació i control dels diferents circuits i enceses. Segons Auditoria 
Energètica.  

 
 
Criteris de Valoració tècnica de les ofertes, en procediment negociat sense publicitat. 
 
 
La puntuació total de les ofertes (P) serà: P = PE + PT (essent PE la puntuació de l’oferta econòmica 
obtinguda en el “Sobre A”,  i PT la puntuació de l’oferta tècnica obtinguda en el “Sobre B”) 
 
 
SOBRE A Criteri quantificable automàticament 60 punts 
 
No es puntua la baixa. 
 
Es puntua la millora de la següent forma: 
 
Es considera com oferta econòmica per poder quantificar la puntuació a obtenir, l’oferta feta com valor de 
millora del contracte a preus ITEC, descomptada del preu de licitació, interpretant aquest valor com 
l’oferta econòmica puntuable. 
 



La valoració d’aquest punt es realitzarà de forma que l’oferta més econòmica puntuable serà valorada en 
60 punts. Les ofertes puntuables de major import seran valorades de manera que el percentatge del 
respectiu increment de preu respecte a l’oferta puntuable més econòmica, signifiqui una reducció 
proporcional dels punts assignats, segons la següent fórmula: 
 
Punts de l’oferta 
 
X = 60 - (oferta puntuable X – oferta puntuable mes econòmica) 
             (oferta puntuable mes econòmica/60)  
 
SOBRE B Criteri amb ponderació d’un judici de valor 40 Punts 
 
Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa s’atenyerà a 
varis criteris d’adjudicació, que es puntuarà en ordre decreixent, els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
En tractar-se d’un procediment negociat, els aspectes tècnics objecte de valoració seran els 
següents: 
 

Programa de treball – Termini de Lliurament fins a 10 punts 
Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius fins a 20 punts 
Increment del període de garantia fina a 10 Punts 

 
Programa de treball – Termini de Lliurament (10p) 
 
El Programa de Treball o Termini de Lliurament es refereix al temps que el Tècnic o Tècnics  contemplen 
pel lliurament de les Obres del Projecte, amb justificació del valor de l’obra. 
Es considera un termini d’obra esperat de 3 setmanes. 
Els criteri de valoració serà el següent en funció de la reducció del termini d’execució de l’obra en 
setmanes. 
 
X=10x(Setmanes de reducció de la plica a valorar / màxim de setmanes de reducció de les pliques 
presentades) 
 
 
Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius (20p) 
 
Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius emprats en l'execució de cadascuna de les 
obres elementals detallades, fent referència a la implantació a obra, minimització de l’afectació, qualitat i 
organització dels talls i activitats estudiant les necessitats i prioritats en funció de la Planificació Tècnica, 
coordinació de les activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., 
amb indicació de quines seran objecte de subcontractació. Desc cripció dels equips humans i equips 
tècnics que estaran adscrits al contracte.  
 
Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés 
constructiu, la justificació de la metodologia indicada per a l’execució dels treballs; la seva coherència; el 
bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà executada l’obra, la coherència de la 
planificació de l’obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites 
en la memòria que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials previstos. Es valorarà també, la 
minimització de les afeccions a l’activitat normal de les instal·lacions, i la capacitat de resposta front 
imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a l’obra en licitació. 
 
Es tindran en compte els següents subcriteris: 
a) Coherència del pla de Treballs ............................................................ 0-6 
b) Memòria descriptiva del procés d’execució ......................................... 0-8 
c) Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra .................. 0-6 
 
Increment del període de garantia de les obres (10p) 
 
L’increment del període de garantia de les feines i dels equips a instal·lar. Es valorarà amb 10 punts la 
proposta que ofereixi un major període de garantia per sobre del mínim establert i la resta de propostes 
es puntuaran a la baixa de forma proporcional.  
 
X=10x(anys de garantia de l’oferta a valorar / màxim d’anys de garantia de totes pliques presentades) 
 
 
 



Adjudicació 
 
Serà adjudicatària de les obres l’oferta que acumuli la major puntuació total (P). 
 
 
 
 

Vielha, 16 de juliol de 2014 
Marc Guillén Casal 

Enginyer Tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
Per fer constar que aquestos Critèris de Valoració tècnica s’han aprovat per acord de la Junta de Govern 
Local del 25 de juliol de 2014. 
 
La Secretària 
 
 
 
Pilar Hervada Vidal 
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