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A la sala virtual, a les onze hores del vint-i-nou d’abril de dos mil vint-i-ú, es constitueix la Mesa
de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre B (Documentació relativa als criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor) que correspon al procediment obert, per
a la contractació del del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre el nucli urbà i
la platja del Prat de Llobregat durant el període estival.
La presideix per designació del Vicepresident executiu, el Vicepresident de mobilitat, transport i
sostenibilitat, senyor Antonio Poveda Zapata i hi actuen com a vocals, la Coordinadora de
Secretaria, senyora Glòria Vendrell Garrido, per delegació del Secretari General; el Cap de Servei
de Gestió i Explotació del Transport, senyor Eduard Unzeta Nuez i la Interventora delegada,
senyora Manuela Fernández Cester, i com a Secretària la Coordinadora de Contractació, senyora
Gemma Rodríguez Flores.

“Per decret de Vicepresidència de l’àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l’AMB, de data
3 de març de 2021, s’aprovà l’expedient de contractació així com els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i econòmiques que regeixen la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers entre el nucli urbà i la platja del Prat de Llobregat durant el període estival.

A la licitació s’han presentat, d’acord amb l’acta 1 de la Mesa de Contractació de data 20 de març
de 2021, dues proposicions, que corresponen a:
·
·

Mohn, SL (en endavant Mohn)
LA HISPANO IGUALADINA, S.L. (en endavant La Hispano)

Analitzada la documentació del sobre B presentada per la licitadora La Hispano, s’ha detectat que
en l’annex 1 s’ha presentat la fitxa tècnica dels vehicles, a partir de la qual es pot conèixer, entre
d’altres, el motor (camp P3 de la fitxa). En concret, la licitadora proposa vehicles dièsel-híbrids
(HEV).
La clàusula 11.2.2 del PCAP, defineix un dels criteris de valoració quantificables de forma
automàtica (continguts en el sobre C) com “Emissions contaminants dels vehicles”, on s’estableix
la puntuació d’acord amb el següent barem:
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Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i seguidament es
procedeix a la lectura de l’informe tècnic elaborat als efectes, la Mesa accepta la valoració
continguda al mateix i el fa seu en la seva integritat per la qual cosa es trasllada a l’acta el contingut
literal del mateix:
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“En el sobre B no podrá figurar cap valor que es requereixi per a
la valoració del sobre C.”
Així, amb la informació aportada mitjançant la fitxa tècnica es pot acotar la puntuació obtinguda
per la licitadora pel criteri esmentat (entre 0 i 5 dels 10 possibles).D’aquesta manera, la
documentació del sobre B de l’oferta presentada per La Hispano conté informació que es requereix
per a la valoració del sobre C, i per tant, aquesta proposta queda desestimada en incomplir la
clàusula 13.4 del PCAP i en conseqüència es valorarà únicament la proposició presentada per
Mohn

El plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix, a la clàusula 11, els següents
criteris d’adjudicació:

Obert el sobre B que conté la documentació relativa als criteris d’adjudicació dependents d’un
judici de valor, es procedeix en primer lloc a la valoració dels esmentats criteris (1.1, 1.2 i 1.3 de la
taula anterior).
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1. CRITERIS DE VALORACIÓ
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La valoració dependent d’un judici de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la proposició
i la qualitat de servei que ofereixi, i es farà d’acord amb els criteris que s’expressen a la clàusula
11 del plec de clàusules administratives particulars. L’apartat 11.1 detalla els diferents aspectes
que seran objecte de valoració per a la puntuació dels criteris dependents d’un judici de valor,
d’acord amb el contingut del sobre B que es demana a l’apartat 13.4.
La puntuació màxima de cada proposició pel que fa al conjunt d’aquests criteris serà de 49 punts.
Les proposicions que no aconsegueixin una puntuació mínima de 25 punts seran desestimades, i
no seran objecte de valoració pel que fa als criteris quantificables de forma automàtica.

Programació detallada del servei base especificat al Plec: Descripció i justificació dels temps
de recorregut. Descripció i justificació de les velocitats comercials. Descripció i justificació de
les produccions (Km útils i morts. Hores útils). Descripció i justificació de l’assignació del
personal de conducció a les diferents línies del servei base. Descripció i justificació de
l’assignació de vehicles (nombre i tipologia)atenent a : 1) la seva capacitat per atendre la
demanda de la línia; 2) la seva adequació per a la circulació al llarg de l’itinerari del servei; 3)
la seva adequació per a la prestació del servei a totes les parades, tenint en compte
l’accessibilitat i la realitat de la via pública; 4) la reducció d’emissions i la millora de l’eficiència
energètica. (15 punts)

-

Descripció i justificació detallada de situacions operatives especials: Descripció i justificació
de l’operativa prevista a les terminals del servei, amb particular atenció a la minimització de
l’operativa sobre l’entorn de les terminals. Descripció i justificació de l’operativa del servei
prevista en cas d’interrupció dels itineraris habituals. Descripció i justificació de l’operativa del
servei prevista en el cas d’esdeveniments excepcionals o afectacions al sistema de transport
que impliquin puntualment una elevada demanda del servei. Garanties per als usuaris de bona
qualitat en la prestació del servei en situacions operatives especials. (5,0 punts)

UNZETA NUEZ, EDUARD (2 de 5)
Cap de Servei Gestió i Expl. Transports
Data signatura :04/05/2021 7:47:33
HASH:AD21DF641DE6F5219945BE35A7CD98FCD41AAF16
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2.1.1.
Subcriteri 1.1.1 “Programació detallada del servei base especificat al Plec ” (fins a 15
punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.1.1 “Programació
detallada del servei base especificat al Plec ”:
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AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ

2.1. Valoració del criteri 1.1 “Operativa del servei” (fins a un màxim de 20 punts)
L’apartat 11.1 del plec de clàusules administratives particulars estableix els subcriteris que es
valoraran dins el criteri “Operativa del servei”. Igualment, l’apartat 13.4 del mateix plec estableix
els continguts que haurà d’incloure cada subcriteri definit a l’esmentat apartat 11.1. Així, la
valoració del criteri “Operativa del servei” es realitzarà a través dels següents subcriteris i
continguts:
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2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS EN RELACIÓ ALS CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR

APROVAT

902656/20 - ol

La programació del servei base aportada per la licitadora respon de manera correcta a les
necessitats del Servei, defineix els paràmetres de servei de manera consistent i acurada i destaca
per la utilització de diversos escenaris, que contemplen la particularitat de l’any 2020 dins la sèrie
històrica, tant en el càlcul del temps de recorregut com en l’assignació de vehicles.

La descripció i justificació de la velocitat es realitza a partir d’una taula per sentit on es pot veure
la velocitat comercial sense regulació per expedició i la velocitat comercial amb regulació mitjana
de tot el dia. No es detalla com s’ha obtingut aquesta velocitat.
En relació a la descripció i justificació de les producció, estableixen els km i hores útils per trajecte
i per tipus de dia, calculats a partir dels paràmetres de la línia establerts al PPTE (horaris i
longituds) i dels obtinguts per la licitadora (temps de recorregut i regulació). Igualment, s’indiquen
els km i hores mortes per trajecte i per tipus de dia. A partir dels valors diaris i del calendari
establert al PPTE calculen els totals anuals en termes de km i hores (útils i morts).
Es descriu i justifica les condicions de contorn en l’àmbit laboral que són necessàries per a la
l’assignació del personal de conducció a la línia. S’indica que seran necessaris 4 conductors per a
realitzar el servei, dos per les expedicions de matí i dos per les expedicions de tarda.
Complementàriament s’aporten els torns de conducció.
En relació a la descripció i justificació de l’assignació de vehicles (nombre i tipologia), s’expliquen
els criteris seguits per la licitadora per a l’elecció de la flota proposada per a la realització del
servei. Per al dimensionament del nombre de vehicles, s’ha considerat el temps de volta resultant
del càlcul dels temps de recorregut (inclosa regulació) i la freqüència de les sortides, resultant
necessaris 2 vehicles. Per a l’establiment de la tipologia, s’ha analitzat l’evolució de l’ocupació
mitjana sobre la que es realitza una hipòtesi desfavorable (ocupació màxima i en hora punta 2
vegades superior a la mitjana i amb 100% de coincidència) i s’estableixen dos escenaris de càlcul
(dades 2020 i mitjana dels darrers anys sense tenir en compte 2020 per l’anormalitat). A partir de
les ocupacions resultants d’aquestes hipòtesis, es proposa utilitzar vehicles de 12 metres. Una
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La descripció i justificació del temps de recorregut s’ha realitzat a partir de diverses fonts
d’informació: les dades històriques de l’operador del període 2016-2017, mesures sobre el terreny
i les dades d’evolució dels temps de recorregut a les línies urbanes del Prat de Llobregat durant el
període 2019-2020. A partir d’aquesta informació, es calcula el temps de recorregut en l’escenari
de manteniment de la tendència 2019-2020 i en l’escenari de mantenir la tendència 2016-2017,
sense prendre en consideració la reducció de temps de recorregut de l’any 2020. Finalment,
s’adjunta una taula on es detalla el temps de recorregut per sentit i expedició segons els dos
escenaris, i es considera el valor mig l’utilitzat a efectes de determinació del temps de recorregut.
En aquesta taula es detalla també el temps de regulació.
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PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.1.1

MOHN
Màxima

Programació detallada del 15,0
servei base especificat al Plec

12,0

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.1.2 “Descripció i
justificació detallada de situacions operatives especials”:
MOHN
Es realitza una bona descripció i justificació de les situacions operatives especials, donant resposta
completa i ajustada a les necessitats del Servei per les 3 situacions identificades com a especials –
terminals, interrupció d’itineraris i esdeveniments excepcionals. Destaca l’anàlisi de l’operativa en
cas d’esdeveniments excepcionals o afectacions al sistema de transport que impliquin elevada
demanda.
El contingut proposat en relació a la descripció i justificació de l’operativa a les terminals del
serveis es basa en una anàlisi de detall de les terminals, on s’identifiquen les principals
problemàtiques de les terminals i es realitzen propostes de millora. Pel que fa a l’impacte sobre
l’entorn, s’aporta una proposta sobre les accions a aplicar a les terminals per part del personal de
conducció, destacant l’aturada de motors (tot i que no es quantifica a partir de quin moment es
realitzarà aquesta aturada).
La descripció i justificació de l’operativa del servei prevista en cas d’interrupció dels itineraris
habituals té en compte dues tipologies de situacions: les previstes i les no previstes. En ambdós
casos es descriu l’operativa des de la detecció de la situació fins al restabliment del servei habitual.
S’identifiquen els diferents responsables del procés, tant interns de la pròpia licitadora com de
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2.1.2. Subcriteri 1.1.2 “Descripció i justificació detallada de situacions operatives especials”
(fins a 5 punts)
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vegada definit el nombre i tipologia, la licitadora analitza que l’elecció té capacitat per atendre la
demanda de la línia, s’adequa a la circulació al llarg de l’itinerari del servei, s’adequa a la prestació
del servei a les parades i es adequada segons criteris ambientals.

APROVAT

l’AMB i els seus ens dependents, així com els tercers que es puguin veure afectats. Igualment,
s’identifica la comunicació a les persones usuàries com a part del procés i s’identifiquen els mitjans
habituals que disposa l’AMB com a eines per dur-la a terme. Complementàriament, pel cas de les
interrupcions previstes, s’aporta un anàlisi dels desviaments recurrents a la Zona del Delta del
Llobregat que podrien afectar el servei objecte de valoració i es detalla les alternatives plantejades
per tal de poder activar la mesura de forma immediata.
Es realitza una descripció i justificació de l’operativa del servei prevista en el cas d’esdeveniments
excepcionals o afectacions al sistema de transport que impliquin puntualment una elevada
demanda del servei, identificant en primer lloc les diferents tipologies de situacions –previsibles i
no previsibles- que podrien ocasionar aquest extrem. D’altra banda, es detallen les actuacions
proposades (3) per absorbir puntualment la demanda elevada. Finalment es realitza una anàlisi
creuada de les situacions identificades i les actuacions més favorables d’entre les proposades per
tal de donar resposta a la demanda.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.1.2

MOHN
Màxima

Descripció
i
justificació
5,0
detallada
de
situacions
operatives especials

4,0

2.2. Valoració del criteri 1.2 “Qualitat del servei” (fins a un màxim de 22 punts)
L’apartat 11.1 del plec de clàusules administratives particulars estableix els subcriteris que es
valoraran dins el criteri “Qualitat del servei”. Igualment, l’apartat 13.4 del mateix plec estableix
els continguts que haurà d’inlcoure cada subcriteri definit a l’esmentat apartat 11.1. Així, la
valoració del criteri “Qualitat del servei” es realitzarà a través dels següents subcriteris i
continguts:
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La licitadora detalla els procediments per tal de proporcionar garanties als usuaris de bona
qualitat en la prestació del servei en situacions operatives especials. La proposta analitza les fonts
d’impacte sobre la qualitat del servei i estableix un nivell de risc en funció de la gravetat i la
probabilitat d’ocurrència, que determinarà la prioritat d’actuació. Així mateix s’enumeren les
accions que es duran a terme per assegurar la qualitat en aquestes situacions.
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Descripció i justificació dels equips i sistemes embarcats proposats: Descripció i justificació
tècnica i operativa del sistema SAEI amb que s’equiparà el servei, fent especial èmfasi en el
model d’arquitectura proposat i en les funcionalitats de què es dotarà. Descripció i justificació
tècnica i operativa del sistema SVV amb que s’equiparà el servei. (7 punts)

-

Descripció i justificació de l'organització i formació del personal per a la prestació del servei.
Descripció i justificació de l’estructura i organització del personal per atendre les necessitats
del servei. Organigrama en què s’especifiqui la quantificació detallada (nombre i categoria
professional), l’estructura, funcions i dedicacions del personal, directe i indirecte, proposat per
a la prestació del servei. S’indicarà el nombre d’hores mensuals/anuals previstes per a cada
categoria professional. Descripció i justificació dels recursos de què disposarà el personal per
la correcta prestació del servei. (4,0 punts)

-

Descripció i justificació de l’operativa prevista per dur a terme la senyalització, informació i
manteniment de les parades: L’oferta ha de definir i desenvolupar els mètodes i els sistemes;
així com els mitjans humans i materials assignats per al desenvolupament d’aquesta
operativa. Es valorarà particularment la definició i el seguiment d’actuacions destinades al
control de la qualitat de la senyalització i gestió de les parades, amb particular atenció a la
concreció i nombre dels recursos humans i materials que s’hi dediquin. (4,0 punts)

-

Pla d’inspecció i control del servei: El document a valorar haurà d’especificar, entre d’altres,
la composició, dedicació i funcions de l’equip que estarà destinat a la relació directa amb
l’AMB, així com la definició i seguiment de les actuacions destinades al control i lluita contra
el frau, amb particular atenció a la concreció i nombre dels recursos humans i materials
dedicats a les mateixes. En particular, el Pla d’inspecció i control del servei ha d’incloure les
condicions i els terminis relatius a la certificació del servei mitjançant les normes de qualitat
UNE 13816. (3,0 punts)

-

Pla de sostenibilitat ambiental: El document haurà de determinar les actuacions proposades
per a la millora de l’eficiència energètica del servei de la contaminació ambiental (reducció
d’emissions contaminants i reducció de contaminació acústica) que l’empresa es compromet
a portar a terme en cas de ser adjudicatària. La concreció del pla ha de ser tal que permeti que
l’AMB en supervisi el compliment. (4,0 punts)

2.2.1. Subcriteri 1.2.1 “Descripció i justificació dels equips i sistemes embarcats proposats”
(fins a 7 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.1 “Descripció i
justificació dels equips i sistemes embarcats proposats ”:
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MOHN

En relació a la descripció i justificació tècnica i operativa del sistema SAEI amb que s’equiparà el
servei es considera adient, es detalla el model d’arquitectura proposat així com les funcionalitats
amb les que es dotarà el sistema. Complementàriament, s’aporta detall sobre les accions
correctives i preventives que es duran a terme en el marc del manteniment del sistema.
En la descripció i justificació tècnica i operativa del sistema SVV amb que s’equiparà el servei es
descriu el model d’arquitectura, i tots els elements que la composen, i s’identifica i resol
correctament la situació de transició del sistema magnètic cap al sistema sense contacte (projecte
T-Mobilitat). Igualment, es descriu el manteniment del sistema, que es durà a terme en primer
nivell per part de la licitadora i en segon nivell per part del proveïdor del sistema.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI

MOHN
Màxima

Descripció i justificació dels
7,0
equips i sistemes embarcats
proposats

5,2

2.2.2. Subcriteri 1.2.2 “Descripció i justificació de l'organització i formació del personal per a
la prestació del servei” (fins a 4 punts)

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.2 “Descripció i
justificació de l'organització i formació del personal per a la prestació del servei”:
MOHN
La proposta descriu l’organització i formació del personal per a la prestació del Servei amb un grau
de concreció general quedant-se, a excepció del personal directe, a nivell d’empresa.
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Puntuació
Subcriteri 1.2.1

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ

En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

FERNANDEZ CESTER, MANUELA (3 de 5)
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Realitza una proposta d’equips i sistemes embarcats adequada, fent esment a l’arquitectura i als
elements essencials dels sistemes, fet que permet valorar-ne la seva adequació al Servei.

APROVAT

En relació a la descripció i justificació de l’estructura i l’organització del personal per atendre les
necessitats del servei, la licitadora presenta l’organigrama de l’empresa, les funcions segons grup
i categoria professional i el nombre de persones necessàries, que no s’estableixen a nivell del servei
sinó d’empresa. Igualment, s’estableix la dedicació del personal directe (conductors) segons el
nombre d’hores mensuals i anuals.
Es descriuen els recursos de què disposarà el personal per la correcta prestació del servei,
considerant els diferents grups professionals i els recursos tan materials (uniformitat, tauletes
d’inspecció, etc) com de coneixement (pla de formació, codi ètic, pla d’igualtat, manuals, etc).

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.2.2

MOHN

Descripció i justificació de
l'organització i formació del
4,0
personal per a la prestació del
servei

2,6

2.2.3. Subcriteri 1.2.3 “Descripció i justificació de l’operativa prevista per dur a terme la
senyalització, informació i manteniment de les parades” (fins a 4 punts)

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.3 “Descripció i
justificació de l’operativa prevista per dur a terme la senyalització, informació i manteniment de
les parades”:
MOHN
L’operativa prevista per dur a terme la senyalització i informació i manteniment dona resposta de
manera correcta a les necessitats del Servei, essent completa en la definició de les tasques i
mancada de detall en les actuacions destinades al control de la qualitat.
L’oferta defineix els mètodes i sistemes per al desenvolupament de l’operativa valorada en aquest
subcriteri: es descriu l’abast de les tasques que es duran a terme, es defineix la gestió de la
informació i es detalla el manteniment, tant preventiu com correctiu. En relació a la freqüència de
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APROVAT
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Es descriuen els mitjans humans i materials que s’ha indicat per a dur a terme les tasques de gestió
i manteniment i es consideren adequats per al desenvolupament d’aquesta operativa, tot i que la
definició no es concreta a nivell de servei.
Es descriuen de manera general les actuacions destinades al control de la qualitat de la
senyalització i gestió de les parades. S’esmenten els protocols de control interns i es defineixen els
indicadors de seguiment i els seus valors objectius.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.2.3

MOHN

Descripció i justificació de
l’operativa prevista per dur a
terme
la
senyalització, 4,0
informació i manteniment de les
parades

2.2.4.

2,8

Subcriteri 1.2.4 “Pla d’inspecció i control del servei” (fins a 3 punts)

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.4 “Pla d’inspecció i
control del servei”:
MOHN
Es proposa un pla d’inspecció i control que s’adequa a les necessitats del Servei i dona resposta a
tots els aspectes essencials però mancaria la definició de les freqüències d’inspecció.
La proposta identifica la composició, dedicació i funcions de l’equip destinat a la relació directa
amb l’AMB. S’estableix l’equip administratiu com a l’encarregat d’aquesta tasca, així com de
donar continuïtat als procediments sancionadors. La Direcció i l’equip de relació directa amb
l’AMB elaborarà i tramitarà a l’AMB uns informes mensuals (nivell de frau, ingressos per multes,
incidències, entre d’altres).
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revisió de les parades, inclosa dins el manteniment preventiu, la proposta no es particularitza
segons la naturalesa del servei (de caps de setmana).

APROVAT

Es defineixen les actuacions que la licitadora durà a terme per tal de realitzar el control i lluita
contra el frau, tant intern com extern. En relació a la freqüència d’inspecció del frau extern, s’indica
que hi haurà un nombre d’intervencions mínimes, però no es detallen. Pel que fa al frau intern, no
s’identifica freqüència d’inspecció. D’altra banda, s’estableixen els recursos humans destinats a
efectuar aquesta tasca, que s’estableix en 2 parelles d’inspectors (una parella per torn de matí i
una parella per torn de tarda), i igualment es descriuen els recursos materials amb els què es
dotarà els inspectors (sense quantificar els vehicles destinats a aquesta tasca).
En relació a la UNE 13816, la licitadora indica que ja disposa d’aquesta certificació però no s’indica
el termini en que es tramitarà la inclusió de la línia en l’esmentada certificació.
PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.2.4

MOHN

Pla d’inspecció i control del servei 3,0

2.2.5.

2,1

Subcriteri 1.2.5 “Pla de sostenibilitat ambiental” (fins a 4 punts)

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.5 “Pla de sostenibilitat
ambiental”:
MOHN
Es realitza una proposta de Pla de sostenibilitat concreta, fet que permet valorar-ne la seva
adequació al servei. Destaca el detall amb el que s’han presentat les actuacions.
El Pla de Sostenibilitat ambiental proposat estableix una sèrie d’objectius ambientals, amb la
corresponent definició dels indicadors de mesura, la fita de reducció i les accions associades.
Aquestes accions –fins a 15- cobreixen un abast ampli d’aspectes, entre els que es destaquen les
destinades a la a la millora de l’eficiència energètica del servei i les destinades a la millora de la
contaminació ambiental, tant des del punt de vista de reducció d’emissions contaminants com de
la contaminació acústica. Les accions es descriuen amb detall suficient i inclouen el creuament
amb els objectius definits, fet que permetrà el seguiment per part de l’AMB. En relació a aquest
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APROVAT

seguiment, la licitadora proposa un sistema de seguiment continu, basat en la mesura i presa de
dades dels paràmetre objectius, detallant els indicadors en el quals es basa aquest seguiment.
Aquest anàlisi dels indicadors serà el que la licitadora posarà a disposició de l’AMB segons la
periodicitat de la seva oferta (entre mensual i trimestral). Complementàriament, la proposta
inclou l’avaluació preliminar dels impactes: consum d’energia, contaminació atmosfèrica i
contaminació acústica.
PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.2.5

MOHN
Màxima

Pla de sostenibilitat ambiental

4,0

3,1

L’apartat 11.1 del plec de clàusules administratives particulars estableix els subcriteris que es
valoraran dins el criteri “Relació amb l’usuari”. Igualment, l’apartat 13.4 del mateix plec estableix
els continguts que haurà d’incloure cada subcriteri definit a l’esmentat apartat 11.1. Així, la
valoració del criteri “Relació amb l’usuari” es realitzarà a través dels següents subcriteris i
continguts:
-

Pla d’informació i atenció al client: detallarà els canals i les actuacions previstes en relació a
les tasques d’informació del servei i d’atenció a les queixes i suggeriments dels usuaris. Així
mateix, detallarà els procediments per a garantir que tot el seu personal es dirigeixi als usuaris
de manera professional, respectuosa i sense discriminació de cap tipus, amb especial atenció
a les persones amb discapacitat o persones d’edat avançada.(4,0 punts)

-

Pla de promoció: ha de definir i desenvolupar de manera detallada l’estratègia i les mesures
concretes de publicitat i promoció del servei, tenint en compte la varietat de receptors i àmbits
espacials i les potencials aliances amb tercers per tal de promocionar el servei. (3,0 punts)

2.3.1.
Subcriteri 1.3.1 “Pla d’informació i atenció al client” (fins a 4 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.3.1 “Pla d’informació i
atenció al client”:
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2.3. Valoració del criteri 1.3 “Relació amb l’usuari” (fins a un màxim de 7 punts)
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ
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APROVAT

902656/20 - ol

Es proposa un Pla d’informació i atenció al client equilibrat i adequat a les particularitats del
Servei, essent especialment remarcable l’ajustat termini proposat per a la resposta de queixes i
suggeriments.

Es descriuen de manera general els procediments per a garantir que tot el seu personal es
dirigeixi als usuàries de manera professional, respectuosa i sense discriminació de cap tipus. La
proposa es fonamenta en l’execució d’una formació, que es descriu de forma genèrica, en el marc
de l’atenció a persones amb diversitat funcional i col·lectius especials, atenció a persones amb
discapacitat auditiva i visual i atenció a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i persones de
diversitat cultural
PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest subcriteri:

Puntuació
Subcriteri 1.3.1

MOHN
Màxima

Pla d’informació i atenció al
4,0
client

2.3.2.

3,0

Subcriteri 1.3.2 “Pla de promoció” (fins a 3 punts)

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.3.2 “Pla de promoció”:
MOHN
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En relació als canals i les actuacions previstes en relació a les tasques d’informació del servei,
s’ofereix una oficina d'atenció presencial a les persones usuàries i de recuperació d’objectes
perduts situada a una ubicació de fàcil accés al municipi de Viladecans, adaptada al 100% per a
persones amb mobilitat reduïda. La resta de canals proposats es consideren adients i s’ajusten a
les necessitats dels servei. Les tasques d’informació del servei es troben descrites de manera
general i els mitjans humans per dur-les a terme es troben detallats i es considera que s’ajusten a
la realitat del servei. Respecte a l’atenció a les queixes i suggeriments dels usuaris, la proposta
estableix els deferents canals i mitjans per trametre-les i es compromet a donar-hi resposta en 4
dies, temps que es considera molt adient.
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El pla de promoció proposat defineix l’estratègia a desenvolupar i les mesures concretes de
publicitat. Els objectius comunicatius de la licitadora es troben identificats de manera adient i la
proposta d’accions de promoció, amb calendarització de les mateixes, té en compte la naturalesa
del servei. D’altra banda, s’identifiquen les aliances amb tercers per promocionar el servei, essent
remarcable l’aliança establerta amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat per tal de dedicar un espai
específic amb personal format i autoritzat per facilitar informació de la línia i recollir suggeriments
i/o reclamacions dins de l’OAC municipal.

Puntuació
Subcriteri 1.3.2

MOHN
Màxima
2,4

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR

Com a resultat de la valoració de les proposicions prèviament exposada, es presenta a continuació
el resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors en els criteris dependents d'un judici de
valor.

UNZETA NUEZ, EDUARD (2 de 5)
Cap de Servei Gestió i Expl. Transports
Data signatura :04/05/2021 7:47:33
HASH:AD21DF641DE6F5219945BE35A7CD98FCD41AAF16

Puntuaci
Mohn
ó màxima

Criteri

1.1 Operativa del servei

20,0

16,0

1.2. Qualitat del servei

22,0

15,8

1.3. Relació amb les persones usuàries

7,0

5,4

1. Criteris dependents d’un judici de valor

14
Carrer 62, nº 16-18

Zona Franca

08040 Barcelona Telf. (+34) 93 223 51 51

www.amb.cat

Codi per a validació :CJNRU-8DC2V-RNX4Q
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/16.

3,0
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El Pla de promoció proposat s’adequa a les necessitats del Servei i hi dona resposta atenent a les
seves particularitats.

Criteri

Puntuaci
Mohn
ó màxima

Subtotal criteris dependents d’un judici de valor

49,0

APROVAT

37,2

Vist tot l’anterior, s’informa a la Mesa de Contractació que:

-

la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris dependents d’un judici de valor (sobre B)
per l’empresa licitadora valorada és:

Empresa

Puntuació Sobre B

Mohn, SL

37,2

La proposta presenta per La Hispano Igualadina, SL, conté informació que es requereix per a
la valoració del sobre C, i per tant, aquesta proposta queda desestimada en incomplir la
clàusula 13.4 del PCAP.

Vist tot l’anterior, la proposició presentades per Mohn, SL supera els 25 punts que en l’apartat
11.1 del PCAP s’estableixen com a puntuació mínima que cal obtenir perquè la proposició no siguin
desestimades, mentre que la proposició presentada per La Hispano Igualadina, SL queda
desestimada.
En conseqüència, es pot procedir a la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica
(sobre C) de la proposta presentada per Mohn, SL.”

En tot cas, en la sessió es posa de manifest que la exclusió del licitador LA HISPANO
IGUALADINA, SL, motivada per la inclusió de la documentació relativa a criteris automàtics (sobre
C) en aquest sobre B (criteris subjectius), es realitza d’acord amb la doctrina dels Tribunals
Contractuals. En concret, i resultant les més il·lustratives d’aquest doctrina, es citen les següents
resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic:
-

Resolució 9 de juliol de 2020 recurs núm.238/2020: el Tribunal desestima la impugnació
de l’empresa contra la seva exclusió, la qual havia estat exclosa a l’haver inclòs informació
en el sobre B que s’hauria d’haver inclòs al sobre C, informació que únicament
representava 3 punts dels 100 totals a valorar.
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“Tal com resulta d’una doctrina consolidada, el fet d’avançar en el sobre B de la proposició
(aspectes de les ofertes a valorar segons els criteris dependents d’un judici de valor)
elements que són propis del sobre C (aspectes de les ofertes a valorar segons els criteris
de ponderació automàtica) constitueix un motiu d’incompliment de les regles de separació
de la documentació a incloure en cadascun dels sobres de la proposició que no resulten
fútils ni capritxoses, (…), als efectes de preservar el secret de les proposicions,
l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions subjectes a un judici de valor i, en definitiva,
la igualtat de tracte de les empreses licitadores i la transparència del procediment (..).
Ara bé, la doctrina que inicialment entenia que la simple equivocació en la documentació
inclosa en els sobres corresponents comportava l’exclusió directa ha estat modulada i
matisada pels diferents tribunals i òrgans resolutoris del recurs especial, en el sentit que
no tota equivocació pressuposa l’exclusió de l’empresa licitadora afectada, ja que s’haurà
de provar la contaminació que ha provocat i la seva afectació quant al manteniment del
secret de les ofertes i a l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les
empreses licitadores.
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-

Resolució de 16 de novembre de 2020 recurs númer 372/2020: resolució que recull la
mateixa doctrina que l’anterior acaba concloient que:
“(...) duen el Tribunal a concloure que l’abast de la informació inclosa en el sobre B
d’ALUVISA va sobrepassar el contingut que havia d’incloure conformement amb la
clàusula 14.1 del PCAP i va avançar aspectes de l’oferta avaluable automàticament a
incloure en el sobre C, trencant així el secret de les proposicions i comprometent la
valoració objectiva i imparcial de les ofertes per la mesa de Contractació.”

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors
prèviament a l’obertura en acte públic del sobre C, aquell que conté la documentació relativa als
criteris d’adjudicació avaluables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques.
Amb posterioritat a la celebració d’aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant l’acta
en la seva integritat.
I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les onze hores i vint minuts
i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa i que serà signada també pel
President i els Vocals.
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(...)Per tant, amb aquesta informació va donar a conèixer a l’òrgan de contractació que
obtindria la màxima puntuació en aquest criteri, 3 punts (....). Per una banda, de la
documentació presentada per la recurrent en el sobre B, s’evidencia que va avançar la
informació relativa als vehicles elèctrics, que havia d’aportar-se en el sobre C, permetent
conèixer prematurament a l’òrgan de contractació que, en aquell criteri, obtindria la
màxima puntuació i vulnerant, d’aquesta manera, el secret de les ofertes i el principi
d’igualtat de tracte entre licitadors.”
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