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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A UN J UDICI DE VALOR 

EN EL PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI CONSISTENT EN EL  MUNTATGE I 

DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ “RCR. EL SOMINI DE NATUR A_CATALONIA IN 

VENICE”, PER A LA 16a EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈC IA D’ARQUITECTURA 

2018 

 

1. ANTECEDENTS DE FET 

 

En data 7 de març de 2018 es publica al DOGC, número 7573, l’anunci de licitació d’un 

contracte per al servei de muntatge i desmuntatge de l’exposició “RCR. El Somni de 

natura_Catalonia in Venice”. 

 

En data 27 de març de 2018 a les 12h acaba el termini per a la presentació de les 

proposicions a la licitació esmentada. Els licitadors que presenten les seves ofertes son  

GROP, Exposicions i Museografia, SL i Central de Projectes Massens, SL. 

 

En data 6 d’ abril de 2017, té lloc la segona Mesa de Contractació, en què es realitza 

l’acte públic d’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives als criteris 

subjectes a un judici de valor, amb el resultat següent: 

 

- GROP, Exposicions i Museografia, SL (en endavant, Grop) representada pel senyor 

Ernest Montllor Nogués, en qualitat d’administrador, presenta un calendari de treball 

del muntatge i desmuntatge, una memoria explicativa de les tasques objecte del 

contracte, la llista de les persones que formaran l’equip tècnic i les millores sense 

cost.  

- Central de Projectes Massens, SL (en endavant, Central de Projectes), representada 

per la senyora Laia Picas i Comas, en qualitat d’administradora, presenta un calendari 

de treball del muntatge i desmuntatge, una memoria explicativa de les tasques objecte 

del contracte, la llista de les persones que formaran l’equip tècnic i les millores sense 

cost.  

 

El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals 

tècniques per tal que elaborin un informe tècnic de valoració sobre les propostes 

presentades segons els criteris de valoració establerts a l’Annex IX del Plec de clàusules 

administratives.  
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2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITER IS SUBJECTIUS  

 

Es valoren els aspectes següents: 

 
1.  Calendari de treball . Es valora el grau de planificació en el calendari de treball: dies i 

tasques detallades de les diferents fases.  (15punts) 

 

-Grop :  

La proposta de calendari s’adequa a la planificació del treball, establint detalladament les 

tasques per dies.  

La Proposta del calendari de treball de Grop  es valora amb 15 punts.   

 

-Central de projectes :  

La proposta de calendari s’adequa a la planificació del treball, establint detalladament les 

tasques per dies.  

La Proposta del calendari de treball de Central de Projectes  es valora amb 15 punts.  

 

2.  Memòria explicativa de les tasques objecte d’aq uest contracte . Es valora la 

proposta d’actuació en relació amb cadascuna de les tasques relacionades al Plec de 

prescripcions tècniques (apartat 5), condicionament previ de l’espai, muntatge de 

l’estructura del sostre, instal·lació de la bombolla de plàstic, instal·lació del segon fals 

sostre en l’àmbit llindar, plàstic del terra, finestra i òculs, elements gràfics interiors, 

mobiliari, cortines, elements gràfics exteriors, desmuntatge i embalatge del material. Es 

valora la previsió de la resolució de possibles imprevistos i incidències, i el marge de 

correcció per tal d’assegurar la correcta execució del servei.  (15 punts)  

 

- Grop:  
 

En relació amb el condicionament previ de l’espai es valora molt positivament la previsió 

de localitzar i ubicar el material necessari i les parts de l’exposició que s’han de muntar, 

als sectors adequats de la nau, segons els plànols. Preveu la distribució de tot el material 

a la part de la nau dedicada a l‘emmagatzematge i de només les parts de l’exposició que 

s’ han de muntar amb més immediatesa, a prop del sector on hagin d’anar muntats, 

intentant que altres materials no obstaculitzin passos i llocs de treball. Es valora molt 

positivament que es prevegi la distribució dels materials en funció dels temps d'utilització, 
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deixant al fons de la nau els materials que es vagin a utilitzar al llarg de les últimes 

jornades amb sentit pràctic i en funció dels temps dedicats a cada part del muntatge. 

També es valora positivament la previsió de distribuir focus autònoms per la nau com 

alternativa a la il·luminació dels focus i guies retirats. 

 

En relació amb el muntatge de l’estructura del sostre, es valora de manera molt positiva la 

previsió de tallar el final de les bigues en cas que sobresurtin amb serra radial, tant en la 

biga del principi com en la del final, així com també el fet que s’uneixin amb plaques 

metàl·liques cargolant‐les per la part superior dels travessers per tal que el resultat sigui 

com si es tractés d'un sol travesser en lloc de dos i el pla quedi anivellat per rebre el 

sostre de plàstic. 

 

En relació amb la instal·lació de la bombolla de plàstic, es valora molt positivament la 

previsió minuciosa de col·locació del cellaire per tal que quedi ben tensat, així com també 

la col·locació dels plàstics. El licitador relata cadascun dels passos per realitzar aquesta 

col·locació. 

 

En relació amb la instal·lació d’elements que pengen del sostre, audiovisuals i il·luminació 

el licitador relata cadascun dels passos per la instal·lació del sistema d’il·luminació, la 

instal·lació de les parets de plàstic interiors, de la instal·lació de les lupes audiovisuals de 

l’àmbit somni i de l’àmbit llindar i la instal·lació del cablejat per audiovisuals, instal·lació 

dels projectors de l’àmbit somni i de l’àmbit llindar, instal·lació del sostre de l’àmbit llindar.  

 

En relació amb la instal·lació del segon fals sostre en l’àmbit llindar es valora positivament 

que les tires de plàstic quedin destensada per tal que no obstaculitzin els feixos de llum 

dels projectors sobre les lupes audiovisuals.  

 

En relació amb el plàstic del terra, finestres i òculs es valora positivament que es preveu 

la instal·lació del plàstic de manera que s’estendrà de banda a banda de la bombolla tires 

de 160cm d’amplada i de la llargària suficient perquè el plàstic arribi a les parets de 

cellaire.  El licitador preveu una cobertura correcta de finestra i òculs. 

 

En relació amb els elements gràfics interiors, el licitador preveu correctament la 

instal·lació dels vinils de talls sobre la lupa de CRICURSA.  
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En relació amb el mobiliari i cortines, el licitador es valora positivament que el llistó per la 

cortina frontal s’instal·li subjectant-lo a la biga existent amb cingles de carraca a fi de no 

forardar la biga, i pel que fa als mobles, el licitador preveu ancorar els biombo o moble 

d’accés a les parets amb “L’s” metàl·liques.  

 

En relació amb els elements gràfics exteriors, es descriu la forma d’ancoratge de la lona i 

del totem. Es valora positivament que el totem es deixarà protegit fins el dia de la 

inauguració. 

 

En relació amb el desmuntatge i l’embalatge, es valora positivament que les bastides es 

quedaran muntades al magatzem per utilitzar-les si calgués com a prestatgeries.  Així 

mateix també es valora positivament el detall de la memòria amb descripcions detallades 

de cadascun dels passos del treball a realitzar. 

En resum, es valora positivament la descripció dels detalls tècnics de la memòria on es 

descriuen  totes les tasques relacionades en el plec de prescripcions tècniques (apartat 5) 

descrivint minuciosament cadascun dels passos i les descripcions detallades del treball a 

realitzar.  

 

En canvi, no es valora positivament que la memòria no incorpori la previsió d’un marge de 

correcció per tal d’assegurar la correcta execució del servei.  

La memòria explicativa de les tasques objecte d’aquest  contracte  de Grop  es valora 

amb 10 punts  . 

 

-  Central de Projectes: 
 

En relació amb el condicionament previ de l’espai es valoren positivament els passos 

proposats, reconeixement de l’espai, revisió/confirmació d’expedicions, desembalatge de 

material, control de qualitat, signatura de recepció de material, i de la preparació de 

l’espai: desmuntatge del sistema d’ il·luminació existent, cobertura del tram de claraboia i 

reparació de tela de cobertura del finestral.  

 

En relació amb el muntatge de l’estructura del sostre es valoren positivament els passos 

proposats: instal·lació del perfil tubular principal, instal·lació dels llistons de fusta, 

instal·lació dels llistons de DM ignífugs, instal·lació perimetral de llistons a terra.  
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En relació amb la instal·lació de la bombolla de plàstic, es preveu a la memòria la 

instal·lació de la primera capa de cellaire al sostre sense donar més detalls.  

 

En relació amb la instal·lació d’elements que pengen del sostre, audiovisuals i il·luminació 

es preveu, en aquest ordre, la instal·lació de lupes fresnel (secció somni), les lupes de 

contingut (cricursa-secció somni), les lupes audiovisuals, la instal·lació de lupes de 

contingut (secció transcissió), la instal·lació de lupes audiovisuals i el fals sostre (secció 

llindar)  

 

En relació amb la instal·lació del segon fals sostre en l’àmbit llindar es valora positivament 

la inclusió duna retícula de ignifugat de pi.  

 

En relació amb el plàstic del terra, finestres i òculs, es valora la previsió de la neteja del 

terra, la possible subjecció amb doble cara, sense residus de cola, el tapat de finestres 

del pavelló, grafisme interior i exterior en aquest ordre.  

 

En relació amb els elements gràfics interiors, el licitador l’inclou en l’apartat descriptiu de 

les propostes d’actuació del plàstic de terra limitant-se a anomenar les dues lupes (metra 

de 150D i lupa de cricursa + vinil de tall) sense donar més detalls.  

 

En relació amb el mobiliari i cortines el licitador no aporta més detall que anomenar una  

relació dels mobles: moble accés, banc accés i marc accés, en aquest ordre.  

 

En relació amb els elements gràfics exteriors, el licitador es limita a especificar que 

aquests elements són la planxa informativa tàctil sobre el totem i la lona del moll, sense 

especificar més detalls.  

 

En relació amb el desmuntatge i l’embalatge, el licitador preveu els diferents passos 

detallant cadascun dels elements a desmuntar i especificant que es procedirà a 

l’etiquetatge de tots ells.  

 

No es valora postivament que la memòria no ofereixi la descripció addicional dels detalls 

tècnics de totes les tasques relacionades en el plec de prescripcions tècniques (apartat 5) 

tot i que apareixen cadascun dels passos i les descripcions detallades del treball a 

realitzar.  
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En canvi, es valora valora molt positivament que hi hagi una previsió explícita d’un marge 

de correcció de cadascuna de les tasques que permet assegurar una correcta execució 

del servei en cas de possibles imprevistos i incidències.  

La memòria explicativa de les tasques objecte d’aquest a licitació de Central de 

projectes es valora amb 9 punts.   

 

3.  Millores . Es valorarà que l’empresa licitadora aporti millores en el muntatge i el 

desmuntatge previst en el plec de prescripcions tècniques que facilitin i agilitzin aquestes 

tasques. (5 punts)  

-  Grop  :  

Es valoren positivament les millores proposades: l’empresa deixarà una bastida muntada 

a l’espai destinat a magatzem. Es reserva un espai per la custòdia dels elements i 

materials que formen part de l’exposició a l’Hospitalet de Llobregat per facilitar la càrrega 

unificada des d’un sol punt de recollida. Es farà un control de tota la càrrega que anirà al 

vehicle que transportarà el material de Barcelona a Venècia, així com també un control a 

les barques a Venècia. 

 

Es farà el reconeixement de tot l’equip tècnic de Venècia i la comprovació i amidament de 

l’espai expositiu previ al muntatge. 

Les millores  de Grop  es valoren amb 5 punts . 

 

- Central de Projectes :  

Es valoren positivament les millores proposades per Central de Projectes: es presentarà 

un mòdul muntat per poder resoldre i corregir possibles incidències, es faran varis 

controls de qualitat amb la supervisió de la Direcció Facultativa al llarg del procés de 

muntatge, es col·locaran llistons de DM ignífugs, es col·locarà una retícula de cable 

d’acer negre d’alta tensió d’efecte invisible, es proveirà de diferents mostres de cordó per 

penjar les lupes, un bastidor de pi de 50 cm de retícula ignifugant de pi, i es procedirà a la 

subjecció amb doble cara de la segona capa de plàstic al paviment existent sense residus 

de cola. Així mateix, es proposen una sèrie de mesures de reciclatge de material fungible 

seguint criteris de sostenibilitat i d’eliminació de residus.  
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Les millores  de Central de Projectes  es valoren amb 5 punts . 

 

 
3. RESUM DE LA VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SUBJECT A A CRITERIS DE 
VALORACIÓ SUBJECTIVA  

 

 

 

El licitador  GROP, Exposicions i Museografia, SL, ha obtingut 30 punts sobre un total de 

35. 

El licitador Central de Projectes Massens, SL ha obtingut 29 punts sobre un total de 35. 

 

 

 

Barcelona, 12 abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sòria        Marta Oliveres  

Vocal tècnica        Vocal tècnica    

     

 

 

 

 
1.  Calendari de 

treball  

2.  Memòria explicativa 

de les tasques objecte 

d’aquest contracte  

3.  Millores  TOTAL 

Grop 15 punts 10 punts 5 punts  30 

Central de ProjecteS  15 punts  9 punts  5 punts 29 


