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ACTA

Identificació de l’expedient
Títol

Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural
Règim interior - Contractació
2021 / 74
Acta de la Mesa de Contractació núm. 2 - Obertura del Sobre B, que conté
la documentació relativa a criteris sotmesos a un judici de valor

Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Reunits telemàticament els membres de la Mesa de Contractació, el dia 22 de febrer de 2021, a les
13:10 hores, en acte públic per a l’obertura del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris
sotmesos a un judici de valor, presentades per les persones interessades a participar en la licitació
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb la següent composició:

● Presidenta:
● Vocals:

● Secretari/ària:

Regidora delegada de Contractació i Transparència.
Secretària de la Corporació.
Interventora interina de la Corporació.
Tècnic de Contractació
Tècnic de Contractació.

Fan el seguiment telemàtic de l’acte de caràcter públic en directe a través de l’enllaç
https://meet.google.com/pra-uvqd-ems les persones que es relacionen a l’Annex 1 de la present
acta.
La data convocatòria de la present Mesa de Contractació es van publicar al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Tordera en data 19 de febrer de 2021 juntament amb un enllaç que ha deixat de
funcionar per caducitat. Avui dia 22 de febrer de 2021, a les 12:35 hores, s’ha publicat al Tauler
d’avisos del Perfil de contractant de l’Ajuntament de Tordera l’actualització del nou enllaç, i s’ha
comunicat a les persones subscrites a la licitació en qüestió.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

3df29a6df03e47f2979d6c384120a6dc001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

1/8

Núm. Expedient: 2021 / 74

Règim interior - Contractació

Desprès que la Presidenta de la Mesa de Contractació declari oberta la sessió dona la paraula al
Tècnic de Contractació.
A continuació el Tècnic de Contractació explica els antecedents de l’expedient:
El 22 de febrer de 2021, amb anterioritat al present acte públic, la Mesa de Contractació, s’ha
constituït telemàticament en sessió privada per a l’obertura de la documentació del Sobre A, que
conté la documentació general, presentada per les persones interessades a participar en la licitació
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària. La Mesa de Contractació ha verificat el contingut formal
de la documentació i, per unanimitat dels membres presents, ha acordat:
“Únic.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig
del de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, següent:
Número
ordre
1

Nom empresa licitadora

Admesa / Rebutjada

Motiu

SERGI M.M.

Admesa

Documentació correcta

“
Tot seguit, el Tècnic de Contractació constata que l’empresa licitadora va introduir la paraula clau
per permetre l’obertura dels sobres xifrats dins el termini establert i prèviament a la constitució de
la present Mesa de Contractació, per la qual es podrà accedir al contingut dels sobres i desxifrar els
documents que van enviar les empreses licitadores.
Prèviament i abans de l’obertura del Sobre B, la Interventora Interina de l’Ajuntament de Tordera i
el Tècnic de Contractació han aplicat les credencials d’assistència dins el termini horari establert i
s’ha assolit el quòrum mínim de 2 custodis.
A continuació, el Tècnic de Contractació explica que es procedirà a l’obertura del Sobre B, que conté
la documentació relativa als criteris la valoració dels qual depenen d’un judici de valor, a l’objecte
de deixar constància a l’acta de la documentació presentada pels licitadors, que pot ser valorada i
que aquesta s’ajusta formalment als apartats establerts en les Clàusules 25.1 Memòria descriptiva
de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del PCAP, la transcripció de la qual és:
“25.1- Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor)
El licitador presentarà una memòria descriptiva on es valorarà la seva proposta en relació a l’anàlisi dels
treballs d’assistència tècnica a executar, la comprensió tant de les tasques a desenvolupar, com del seu
context d’aplicació, sobre la base dels requeriments del plec de prescripcions tècniques particulars.
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La memòria descriptiva no pot contenir cap dada econòmica (preus unitaris, pressupostos parcials o totals)
ni fer esment a les millores que siguin criteris de valoració que hagin d’estar al Sobre C. En el cas que es
detecti una dada en el Sobre B que hagi d’estar en el Sobre C, la Mesa de Contractació rebutjarà la totalitat
de la proposta i exclourà al licitador a continuar en la licitació.
La memòria descriptiva en el que es detallin els elements a valorar s’haurà de presentar, preferiblement,
en format A4 (podrà contenir plànols en format A3, imatges, fotografies, esquemes, gràfics, diagrames,
etc...), mida de lletra 11, tipus Arial, amb totes les pàgines numerades i haurà de tenir un índex que segueixi
l’ordre dels criteris de valoració. Haurà d’estar signada electrònicament pel representant legal de
l’empresa licitadora. És aconsellable que cada apartat tingui una extensió màxima de 4 pàgines.
Es podran aportar esquemes i diagrames per tal de completar allò exposat a la memòria descriptiva.
Valoració
La memòria descriptiva s’avaluarà amb criteris de judici de valor i mitjançant un Informe d’un/a tècnic/a
dels Serveis Tècnics Municipals i sobre un màxim de 50 punts possibles.
El licitador, sobre la base dels requeriments del plec de prescripcions tècniques particulars, presentarà una
memòria descriptiva en què analitzi els treballs d’assistència tècnica a executar, que demostri la
comprensió tant de les tasques a desenvolupar, com del seu context d’aplicació i dels seus objectius.
Es puntuarà la memòria descriptiva presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen
a continuació:




Comprensió de les tasques a desenvolupar per l’assistència tècnica.
Comprensió del context d’aplicació en el municipi.
Comprensió dels objectius a assolir.

Es valorarà positivament que la memòria presentada pel licitador tingui detall, coherència, adequació i
exhaustivitat.
Es valorarà negativament la manca de detall, coherència, adequació i exhaustivitat.
La valoració de cada apartat es durà a terme pel mètode de comparació entre totes les propostes
presentades, de manera que per cada apartat i atenent als aspectes anteriors i d’acord amb els criteris de
judici de valor del/la tècnic/a que dugui a terme la valoració, s’assignarà la puntuació de cada apartat
d’acord amb el barem següent:
Barem de valoració de cada apartat de la memòria descriptiva
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Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat excel·lent la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els
objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat notable la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els
objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat moderada la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i
els objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat escassa la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els
objectius del treball
Apartat que no desenvolupa amb un nivell mínim de detall, coherència, adequació
i exhaustivitat la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius
del treball
No aporta o amb informació no rellevant

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
0%

Es pot donar el cas que una o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, és a dir, que siguin
equivalents. Altrament, també es pot donar el cas que una o més propostes obtinguin la mínima puntuació,
és a dir, zero (0) punts, atès que no assoleixin les expectatives de l’Ajuntament.
Es tindran en compte tants decimals com siguin necessaris per tal de determinar la puntuació concreta de
cada apartat.
La memòria descriptiva on detallin les seves propostes haurà de contenir els següents apartats:
Apartat a valorar

Criteris a tenir en compte
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
1. Xarxa de camins rurals d’actuació.
del municipi
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
2. Xarxa de torrents i rieres d’actuació.
del municipi
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
3. Plans municipals de
d’actuació.
pagesia i medi rural
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
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Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
4. Agricultura i ramaderia
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
5. Gestió forestal i d’actuació.
prevenció d’incendis
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Total puntuació màxima dels criteris de judici de valor (Sobre B)
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Fins a 10 punts

Fins a 10 punts

Fins a 50 punts

Les empreses licitadores que no superin el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de judici de
valor (Sobre B) quedaran excloses de la licitació i no es procedirà a l’obertura dels criteris quantificables
de forma automàtica (Sobre C).”

En relació a la proposició presentada per la persona licitadora SERGI M. M, la Mesa de Contractació
constata que ha presentat un sol document en format PDF que conté un total de 32 pàgines, el
document està signat electrònicament en data 16 de febrer de 2021, està numerat, conté text i
imatges, i conté un índex amb els següents apartats i subapartats:
MEMÒRIA
1. Antecedents i objecte ___________________________________________________ 2
1.1. Antecedents ______________________________________________________________ 2
1.2. Objecte __________________________________________________________________ 2

2. Xarxa de camins rurals del municipi _______________________________________ 2
2.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica __________ 2
2.2. Descripció i exemples en el context de Tordera _________________________________ 4
2.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir _____________________________________ 9

3. Xarxa de torrents i rieres del municipi ______________________________________ 10
3.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 10
3.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 11
3.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 17

4. Plans municipals de pagesia i medi rural __________________________________ 18
4.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 18
4.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 19
4.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 21

5. Agricultura i ramaderia ________________________________________________ 22
5.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 22
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5.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 24
5.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 25

6. Gestió forestal i prevenció d’incendis _____________________________________ 26
6.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 26
6.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 27
6.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 30

La Mesa de Contractació constata que la memòria conté els 5 apartats que són coincidents amb els
apartats que es demana a la Clàusula 25.1 del PCAP, per la qual cosa pot ser valorada. La Mesa de
Contractació acorda que la documentació del sobre B sigui admesa.

La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Únic.- Donar trasllat del contingut del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen
d’un judici de valor presentada per la persona interessada a participar en la licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, als serveis tècnics municipals
per al corresponent informe dictamen i proposta de puntuacions d’acord amb els criteris de
valoració establerts al plec de clàusules administratives particulars.

A invitació expressa, el Tècnic de Contractació convida als assistents a formular al·legacions o
reclamacions al respecte. Cap dels assistents manifesta el contrari i mostren la seva conformitat,
sense que hagin reclamacions o reserves.
La Presidenta de la Mesa de Contractació dona per finalitzada la present Mesa de Contractació quan
són les 13:20 hores.
I perquè en quedi constància, el Secretari de la Mesa de Contractació, senyor ----, estén la present
acta amb el vistiplau de la Presidenta de la Mesa de Contractació, senyora -----.
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Annex 1 – Relació de persones interessades que han fet el seguiment telemàtic de l’acte de
caràcter públic en directe a través de l’enllaç web

Reunits telemàticament els membres de la Mesa de Contractació, el dia 22 de febrer de 2021, a les
13:10 hores, en acte públic per a l’obertura del Sobre B, que conté la documentació relativa a criteris
sotmesos a un judici de valor, presentades per les persones interessades a participar en la licitació
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, han fet el seguiment telemàtic de l’acte de caràcter públic
en directe les persones següents:
1. Sergi M. M, actuant com a persona física interessada en participar a la licitació.
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Annex 2 – Registre d’obertura de sobres
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