ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (Obertura sobre 3)

Identificació de la sessió:
Data: 02.07.2021
Inici: 09:58 hores
Fi: 10:23 hores
Lloc: Sala de Plens municipal

President:
Vocals:

Secretària:

Raül Garcia Ramírez
Sergi Ribas Beltran
Sònia López Martínez
Jordi Camps Guarch
Jordi Jubany Fontanillas
Anna Puig Soler

Alcalde
Secretari municipal
Interventora municipal
Coordinador d’Espai Públic
Tècnic municipal d’Espai Públic
Tècnica Administració General

Expedient:
Número 2020/5458
Referència contractació I-02/2021
Contractació del servei per a la realització d'una campanya de comunicació de la
preimplantació de la recollida de residus porta a porta al municipi de Sant Celoni, a través
d'un procés participatiu, i de l'estudi de detall per a la implantació del sistema en els blocs
residencials plurifamiliars i les activitats econòmiques.

Anna Puig Soler
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Ordre del dia:
1. Presa de coneixement de l'informe emès pel tècnic d'Espai Públic en relació al
contingut del sobre 2 (Documentació relativa als criteris de valoració que depenen
d'un judici de valor).
2. Obertura del sobre 3 (Proposta dels criteris avaluables de forma automàtica).
3. Dictamen, si escau, per a l'adjudicació del contracte.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 06.05.2021, va aprovar
l’expedient de contractació del servei per a la realització d'una campanya de comunicació de
la preimplantació de la recollida de residus porta a porta al municipi de Sant Celoni, a través
d'un procés participatiu, i de l'estudi de detall per a la implantació del sistema en els blocs
residencials plurifamiliars i les activitats econòmiques. L’expedient inclou el Plec de
prescripcions tècniques (PPT) i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que
han de regular la contractació.
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació de l’anunci
de licitació al Perfil del contractant.
En el termini reglamentari s’han rebut 2 ofertes per optar al contracte, presentades mitjançant
l’eina Sobre digital:
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06/07/2021 Secretaria Meses Contractació

Assistents:

Spora Consultoria Ambiental SL
Ecostudi Sima SLP

B-17770975
B-64642325

En data 15.06.2021 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (Documentació acreditativa
dels requisits previs) de les dues pliques presentades i comprovà que els sobres contenen el
formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació i els seus apartats es troben
degudament complimentats. En conseqüència, els dos licitadors van ser declarats admesos
a la licitació.

06/07/2021 Secretaria Meses Contractació

En la mateixa sessió es van obrir els sobres 2 (Documentació relativa als criteris de valoració
que depenen d’un judici de valor) i el seu contingut es va traslladar al tècnic municipal d’Espai
Públic per a la seva valoració.
Desenvolupament de la sessió:
En data 18.06.2021 el tècnic d’Espai Públic, Jordi Jubany Fontanillas, ha emès un informe
valorant la documentació continguda als sobres 2, d’acord amb els criteris que s’indiquen a la
clàusula 12 del PCAP.
El tècnic municipal explica als membres de la Mesa el contingut del seu informe que, en
l’apartat 1) Anàlisi inicial de les ofertes, diu textualment:
<< En un primer anàlisi de la documentació presentada per les empreses es detecta, en l’aportada
per Ecostudi Sima SLP certs incompliments que, directament, poden implicar l’exclusió del procés
de licitació.
En el punt “10. Forma en què s’han de presentar les proposicions”, en referència al sobre 2, del
Plec de clàusules administratives, emmarcat i ombrejat, s’adverteix que:
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ADVERTÈNCIA: La documentació que contenen el sobres precedents (1 i 2) no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposta dels criteris avaluables
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
En la documentació aportada per aquest licitador s’hi inclou informació relativa al sobre 3,
concretament, en el capítol “6. Equip de treball proposat”, on hi apareix l’estructura organitzativa
de l’equip de treball, amb noms i cognoms del personal i el seu càrrec dins de l’equip. Així mateix,
també s’hi detalla les titulacions de cada un dels membres.

Els membres de la Mesa de contractació prenen coneixement d’aquesta primera part de
l’informe tècnic, se la fan seva i, per unanimitat, acorden l’exclusió del procés de licitació
de la mercantil Ecostudi Sima SLP, amb CIF B-64642325, per la raó indicada a l’informe,
consistent en què la documentació continguda al sobre 2 conté informació que permet
conèixer el contingut del sobre 3, relatiu a la proposta dels criteris avaluables de forma
automàtica.
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En aquest mateix capítol s’especifica els principals contractes relacionats amb campanyes de
comunicació, sensibilització i implantació i seguiment de la recollida porta a porta que ha realitzat
aquest equip de treball, des del 2016 fins el 2021. Informació que va més enllà dels mínims
requerits com a solvència tècnica o professional que es demana a l’apartat “11. Mitjans
d’acreditació de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica, així com de l’habilitació
professional” del Plec de clàusules administratives i que, per tant, permetria valorar el segon punt
dels “Criteris avaluables automàticament”, relatiu al sobre 3, que fa referència a la millora de
l’experiència dels mitjans personals. >>
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A continuació, el tècnic Jordi Jubany Fontanillas explica als membres de la Mesa la valoració
que ha fet del contingut del sobre 2 de la mercantil Spora Consultoria Ambiental SL, tal com
consta al seu informe que es transcriu parcialment a continuació:
<< Apartat 1. Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi. K1 = 3’5
L’empresa Spora Consultoria Ambiental SL proposa iniciar l’estudi de detall després de la
campanya de comunicació i del corresponent procés participatiu, el qual ha de permetre definir el
model de porta a porta. Així mateix, també proposa treballar aquest estudi en clau de procés
participatiu per tal de garantir-ne la implantació posterior.
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Preveuen que l’estudi de detall duri 10 setmanes, iniciant-se la setmana 21, coincidint amb la fase
de retorn del procés participatiu, en el qual s’ha definit el model.
En el document s’hi detallen les fases de l’estudi de detall i el procés participatiu associat, on es
concreten els objectius de cadascuna, així com, les accions que es realitzaran i el material que
s’editarà.
La definició de la proposta és clara i precisa i molt coherent en tots els seus punts, amb una
detallada definició del procés que se seguirà, així com, la metodologia, els agents implicats, els
recursos i les actuacions previstes.
Per tot això la valoració que s’atorga és: P1 = 5.
Apartat 2. Qualitat tècnica de la proposta de campanya. K2 = 4’5
De la documentació presentada per Spora Consultoria Ambiental SL se’n desprèn l’experiència i
bagatge de l’empresa en aquest tipus de campanyes de comunicació, així com el lideratge en
processos participatius.
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Presenta una imatge gràfica que emula el treball conjunt i un eslògan implicador i de comunitat.
Les tonalitats verdes i blaves aboquen a l’ecologia i a la natura. Així mateix, el conjunt de la marca
és versàtil ja que es pot utilitzar en tot el procés. S’adjunten diferents simulacions de l’aplicació de
la marca.
Aquesta empresa proposa que la campanya de comunicació passi, a nivell temporal, per davant
de l’estudi de detall, entenent que ambdós van lligats a processos participatius. El primer definirà
el model general de municipi i, el segon, el sistema d’aportació per a cada finca i activitat. Amb
aquesta proposta pretenen informar amb profunditat per generar la necessitat de canvi alhora que
busquen implicar a aquells que no n’estan convençuts.

05/07/2021 Alcalde

A la documentació es detallen les fases del procés participatiu i del pla de comunicació, on
s’inclouen les accions de cada fase amb els corresponents objectius, metodologia, agents
implicats, durada, documents generats, recursos, pla de comunicació associat i el grau de
sostenibilitat de les accions, a més a més, d’un cronograma detallat. Està previst que la durada de
la campanya sigui de 22 setmanes.
El document acaba amb el detall de l’estratègia a seguir en les xarxes socials i un resum del
material i elements de comunicació que es generaran.
La definició de la proposta és clara i precisa i molt coherent en tots els seus punts. Amb una
detallada definició del procés que se seguirà, així com, la metodologia, els agents implicats, els
recursos i les actuacions previstes.
Per tot això la valoració que s’atorga és: P1 = 5.
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Apartat 3. Sostenibilitat de la campanya K3 = 2
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En aquest apartat, l’empresa SPORA Consultoria Ambiental exposa que desenvolupa tota la seva
activitat sota l’objectiu petjada zero; en aquest sentit, especifica que manté les següents línies
d’actuació: prevenció i gestió de residus de totes les activitats i centres de treball, consum energètic
amb fonts renovables, reducció de desplaçaments innecessaris i fomentant el transport públic i de
vehicles de baixes emissions, pla de compra verda i sostenible i comunicació i participació interna.

Anna Puig Soler

L’impacte d’una campanya d’aquestes característiques es centra, principalment, en la producció
de materials informatius i en les emissions associades al transport. És per això que aquesta
empresa utilitzarà eines digitals, per minimitzar la producció de materials d’un sol ús, alhora que
promourà la producció local i la incorporació de personal del municipi minimitzant, així, les
emissions associades ja que els desplaçaments interns es faran a peu o amb vehicle no motoritzat.
Per tot això la valoració que s’atorga és: P1 = 5 >>

Els membres de la Mesa de contractació es fan seva la puntuació proposada pel tècnic
municipal pel contingut del sobre 2 que, d’acord amb la fórmula que s’indica a la clàusula 12
del PCAP, seria la següent:
Criteris subjectes a judici de valor
(fins a 50 punts)
Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi
(fins a 17,5 punts)
Qualitat tècnica de la proposta de campanya
(fins a 22,5 punts)
Sostenibilitat de la campanya
(fins a 10 punts)
Subtotal

Spora Consultoria Ambiental SL
3,5 x 5 = 17,5 punts
4,5 x 5 = 22,5 punts
2 x 5 = 10 punts
50 punts

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre 3 (Proposta dels criteris avaluables de forma
automàtica) de la mercantil Spora Cosultoria Ambiental SL, amb els següents resultats:
Criteris avaluables de forma automàtica
(fins a 50 punts)
Oferta econòmica (fins a 20 punts)
Import de licitació: 90.877,38 €, IVA no inclòs
Millora de l’experiència dels mitjans personals (fins a 20 punts)
Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s’inclouen en
l’estudi de detall (fins 10 punts)
Subtotal

Spora Consultoria Ambiental SL
Oferta: 85.601,07 €, IVA no inclòs
20 punts
19,5 punts
10 punts
49,5 punts

Efectuats els càlculs oportuns i d’acord amb la clàusula 16 del PCAP, es comprova que l’oferta
presentada per Spora Consultoria Ambiental SL no s’ha de considerar presumptament
anormal o desproporcionada.
Conclusions:
A la vista de tot el que s’ha exposat, per unanimitat, la Mesa de contractació ACORDA:
1. Puntuar l’única oferta admesa a la licitació del contracte del servei per a la realització
d'una campanya de comunicació de la preimplantació de la recollida de residus porta
a porta al municipi de Sant Celoni, a través d'un procés participatiu, i de l'estudi de
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Així mateix, en aquest cas concret, plantegen totes les accions en base al concepte de zero
emissions i zero residus, evitant així les accions compensatòries. En el document es va justificant,
per a cada acció, les accions de mitigació, les quals es veuen resumides en una taula en aquest
mateix apartat.
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detall per a la implantació del sistema en els blocs residencials plurifamiliars i les
activitats econòmiques, d’acord amb els criteris de valoració que consten a la clàusula
12 del PCAP, tal com s’indica a continuació:
Criteris de valoració
Criteris subjectes a judici de valor (fins a 50 punts)
Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 50 punts)
Total

Spora Consultoria Ambiental SL
50 punts
49,5 punts
99,5 punts
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3. Proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte a la mercantil Spora
Consultoria Ambiental SL, amb CIF B-17770975, per la quantitat de 85.601,07 €, IVA
no inclòs, d’acord amb la proposta tècnica presentada i els compromisos de millora
continguts a la seva oferta.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El president,
Raül Garcia Ramírez

La secretària,
Anna Puig Soler

05/07/2021 Alcalde
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2. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Spora Consultoria Ambiental
SL a la licitació del contracte de referència.
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