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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Informe tècnic de valoració criteris judici de valor

Localització de l'activitat

INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS AMB
MODALITAT PORTA A PORTA I NETEJA VIÀRIA
M. DOLORS COLOM BAUCELLS, Responsable tècnica de Medi Ambient
de Manlleu, a petició de la Mesa de contractació, i en relació als aspectes tècnics de les
propostes incloses en el sobre B
INFORMO:

1.
1.1.

ANTECEDENTS

Ponència tècnica municipal

Manlleu, constituïda als efectes de la contractació del SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE
RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS DE MANLLEU

güents:
LOT 1 Servei de recollida de residus i neteja viària: consisteix en el servei públic de
recollida de residus (domèstics, comercials i industrials) al municipi de Manlleu així
LOT 2 Servei de recollida de residus voluminosos: consisteix en el servei públic de
recollida de residus voluminosos a Manlleu, així com el seu transport fins a la
deixalleria municipal. El LOT 2 es reserva a Centres Especials de Treball (CET)
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El procés de revisió
Manlleu:
Presidència: Maria Teresa Anglada i Mas regidora de Medi Ambient
Vocalies: Manel Vázquez Díaz interventor municipal
Assumpta Crosas Armengol, secretària municipal
M. Carme Noguer Portero, Coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació
Digital i Govern Obert
M. Dolors Colom Baucells Tècnica Municipal de Medi Ambient

1.2.

Propostes revisades

cadascun dels lots de la present licitació.

Lot 1:
o CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.,
en endavant CESPA
o FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U., en endavant FCC
Lot 2:
o FUNDACIÓ TAC OSONA, en endavant TAC OSONA
revisar i donar per vàlides les esmentades propostes anteriorment indicades.
per tots i cadascun dels criteris tècnics establerts.

1.3.

Documentació presentada relativa als criteris de judici de valor

respectivament) del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), degudament
os.
necessari contrastar que les empreses licitadores han presentat la corresponent
1.3.1. Propostes presentades al Lot 1
1.3.1.1.

FCC

Presenta la documentació estructurada segons capítol 10.2 del PPT.
o 1 arxiu pdf : Declaració confidencialitat
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arxiu pdf : Memòria tècnica
arxius pdf : plànols
arxius pdf Característiques de maquinària i certificacions
arxiu excel annex 16: Presentació quadres tècnics

CESPA

Presenta la documentació estructurada segons capítol 10.2 del PPT.
1 arxiu pdf Declaració confidencialitat
1 arxiu Pdf Memòria tècnica
2 arxius pdf de la documentació gràfica
4 arxius excel annex 16 presentació quadres tècnics
1 arxiu pdf annex 4
1 arxiu pdf annex 5 DMS
1 arxiu Annex 5 Pla de manteniment
Annex 7 Certificats nivell acústic

1.3.2. Propostes presentades al Lot 2
1.3.2.1.

TAC OSONA

Inclou un únic document: pdf memòria tècnica
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Respecte a les declaracions de confidencialitat, semblaria fins i tot complicat poder fer
aquest informe tècnic.
Les empreses del Lot 1 han fet una interpretació tan extensa i abusiva del concepte
confidencial que, fins i tot, declaren
puntuació. Indicar que, tot i intentar respectar fins als nivells de poder informar sense
divulgar informació clarament confidencial, es tindrà en compte que, un cop presentat
dels
licitadors, no es mostrarà a les empreses licitadores en cas de voler fer posteriors revisions.

1.4.

Criteris relatius al judici de valor

Tal i com disposa el Plec de clàusules administratives particulars en endavant PCAP, la
valoració de les propostes t

El procediment que es seguirà per a poder valorar els criteris que depenen d'un judici de
valor serà un sistema de valoració ponderat per rellevància (en relació als avantatges
previstos en les ofertes i de la comparació entre elles).
Els criteris de valoració que depenen d'un judici de valor es valoraran amb l'ajuda dels
documents de resposta als criteris de valoració que les empreses licitadores inclouran en les
seves ofertes.
En base a la informació continguda en aquests documents, es detectaran el conjunt
d'avantatges previstos per les licitadores per a cada grup de tractaments de neteja de l'espai
públic i/o serveis de recollida de residus municipals o altres serveis objecte de valoració
especificats en cadascun dels criteris de valoració.
Els conjunts d'avantatges es qualificaran de la següent manera:
Rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta:

valor 0.
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Rellevants per al conjunt de la proposta:
Molt rellevants per al conjunt de la proposta:

valor 3.
valor 5.

Respecte la forma de valoració, el concepte "rellevància" contemplarà la justificació detallada
de la qualitat, coherència i impacte sobre l'organització dels serveis, l'optimització dels
recursos o mitjans destinats, la idoneïtat operativa, tecnològica, mediambiental o de
qualsevol altre àmbit inclòs en les propostes presentades per les licitadores.
Per a la gradació de la qualificació es considerarà:
a) Avantatges amb rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta: els que
deriven de l'anàlisi dels aspectes previstos en el concepte "rellevància" i que, a criteri
tècnic, suposin un compliment merament normatiu i/o que no aportin avantatges
sobre els requeriments mínims orientatius o els exigits en el PPT i el PCAP, i/o que el
seu impacte sigui considerat nul o fins i tot contraproduent sobre el conjunt del
servei.
b) Avantatges rellevants
tècnic,
continguin nivells alts de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui
considerat important i/o rellevant sobre la optimització de recursos, la idoneïtat
operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre àmbit a valorar de les
propostes previstes per les licitadores.
c) Avantatges molt rellevants per al conjunt de la proposta: els que derivin de
continguin nivells excel·lents de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui
considerat molt important i/o molt rellevant sobre la optimització de recursos, la
idoneïtat operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre àmbit a valorar
de les propostes previstes pels licitadors.
Es sumaran els valors obtinguts per cada empresa per a tots els avantatges de la seva oferta
en relació al criteri de valoració. En funció del valor resultant es repartirà la puntuació de la
següent manera:
Empreses amb 0 aspectes valorats o amb valor total 0 = 0% de la puntuació.
Empresa amb el major valor obtingut = 100% de la puntuació.

essent:
Pi
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Vi = valor o
Vmax
objecte de valoració.
Pt = puntuació total del criteri de valoració.

2.

REVISIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES. LOT
1

Tal i com estableix el PCAP, les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica,
d amb les
determinacions del plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), amb els annexos
manera possible la seva proposta de prestació del servei.
Per a cada criteri, se seguirà la mateixa estructura de revisió i valoració:
En primer terme, es detallarà el criteri de valoració i la ponderació de la puntuació
quest criteri i es
establerta.
A continuació se sintetitzen les propostes que han formulat les empreses licitadores i
la seva valoració.

2.1.

Criteri 1. Posada en marxa del servei

2.1.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà en funció de les especificacions indicades
en el capítol 1.4 del PPT, la proposta d'implantació dels nous serveis que indiqui una
fins a la finalització de la posada en marxa, al final de la implantació de la Fase II).
Per a procedir a la valoració es tindrà en compte:
Subcriteri 1.1: Nivell de detall de la planificació i metodologia de la posada en
en funcionament dels nous serveis

. Metodologia de

nou servei estipulat dins del PPT. Detall de les actuacions particulars a realitzar per a
cadascuna de les fases previstes i desenvolupament del servei en el període de
posada en marxa fins a la total implantació de la Fase II - i les mesures (de control,
en la implantació de cadascuna de les fases, el servei funcioni amb la màxima
normalitat possible (fins a 1,50 punts).
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Subcriteri 1.2
amb les diferents empreses que també intervindran en el contracte com puguin ser
aquelles que realitzin les campanyes de comunicació, implantació dels sistemes
tecnològics de seguiment del contracte i proveïdors dels vehicles i dels diferents
elements de contenció. Es valorarà també la coordinació amb el/la tècnic/a de medi
rà a disposició del contracte, així com amb
la resta de serveis tècnics municipals (fins a 1,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.1.2. Proposta de les empreses licitadores
2.1.2.1.

FCC

2.1.2.1.1. Anàlisis de la proposta. Subcriteri 1.1

Aspectes que detallem de la seva proposta respecte al nivell de detall de la planificació:
Es presenten els calendaris i planificacions durant la posada en marxa del servei.
Es presenta un protocol del traspàs entre concessions (adjudicatari sortint i entrant).
És un aspecte important i una realitat que els canvis de traspàs entre contractes
precisen lligar molts aspectes. Relatar aquesta informació i introduir-la en la
planificació dona garantia de control de la planificació.
Aportació i justificació, en base a quan es rebran els equips nous, de mitjans propis
existents durant l'etapa de transició i mentre no arriben els nous mitjans materials del
contracte. Es lliga la informació que reporten les empreses subministradores amb els
calendaris de cada fase.
2.1.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 1.1

Aporten elements diferencials respecte la proposta de CESPA que els considerem molt
rellevants.
Nivell de rellevància 5
2.1.2.1.3. Anàlisi de la proposta. Subcriteri 1.2

Aspectes que detallem de la seva proposta respecte al nivell de detall de la coordinació.
La informació que reporta FCC per valorar aquest sub-criteri cal anar-la extractant en
diversos capítols de la seva memòria ja que no han reportat apartat específic.
No s'esmenta cap pla de coordinació específic entre empreses, amb la concreció
necessària del calendari de treball i el personal implicat.
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dels cubells petits i la campanya de comunicació. Tot coordinat a la mateixa empresa:
ID-Waste i Spora és un únic paquet. Això facilita les tasques de coordinació, i han de
poder ser més simples. En aquesta línia es troba en el capítol de la campanya de
comunicació tota la coordinació de comunicació prevista en el període de campanya
de comunicació inicial on està perfectament delimitada i abasta qualsevol camp,
interaccionant aspectes molt importants basats en el tractament de la base de dades
que ha de servir per a la codificació dels tags per usuari.
Respecte a les relacions de coordinació i comunicació amb el tècnic municipal que
l'Ajuntament posarà a disposició del contracte, estableix unes pautes de coordinació
segons el nivell de les operacions a emprar i tipologia de tasques. Sobre la
coordinació amb els serveis tècnics, incideix amb una periodicitat setmanal on articula
comenten dades respecte del desenvolupament dels serveis al llarg de la setmana
anterior i preparen i coordinen les activitats de la setmana vinent. En el concepte de

La
equips de treball. Respecte a la coordinació entre empreses, indirectament es pot
pressuposar aquesta coordinació, ja que és la mateixa empresa SPORA la que
reportarà el subministrament dels contenidors, els tags, la base de dades i la pròpia
campanya de comunicació.
2.1.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 1.2

Nivell de rellevància 3
2.1.2.2.

CESPA

2.1.2.2.1. Anàlisis de la proposta. Subcriteri 1.1

Aspectes que detallem de la seva proposta respecte al nivell de detall de la planificació:
Es proposa un procés participatiu previ a la implantació del PaP a través de grups de
treball.
Es presenta un calendari amb data d'inici i duració - alhora que flexible - de cada
activitat a desenvolupar durant la posada en marxa del servei. No reporten elements
addicionals tret del compliment de l'apartat.
Es preveuen serveis de reforç en la neteja viària, durant els primers dies de
desplegament del PaP, per minimitzar el possible impacte negatiu en la neteja.
Es preveu un treball de detall dels edificis plurifamiliars amb la conseqüent proposta.
Incloses en la campanya de comunicació.
No es vinculen els terminis d'entrega dels mitjans materials del contracte amb un
calendari d'entrada en funcionament dels nous serveis.
No s'esmenta res del protocol i traspàs entre concessions (adjudicatària sortint i
entrant). Entenem que, en el cas de CESPA seria la mateixa empresa, i que el
concepte traspàs no té el mateix sentit però la configuració del servei i estructura,
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Tot i no haver acotat en el capítol la incidència de no disponibilitat dels mitjans materials de
nova adquisició amb la nova planificació mostren la relació de mitjans disponibles de reserva
amb que podrien fer front al servei. Important l'anàlisi dels edificis plurifamiliars, previst en
les tasques de la campanya de comunicació inicial tot i que no és objecte de valoració en
aquest apartat ja que ja hi ha un subcriteri específic.
2.1.2.2.2. Valoració de la proposta. Subcriteri 1.1

Nivell de rellevància 3
2.1.2.2.3. Anàlisi de valoració del subcriteri 1.2

Aspectes que detallem de la seva proposta respecte a les tasques de coordinació amb les
diverses empreses

municipal que l'Ajuntament posarà a disposició del contracte.
En les etapes de reunió prèvies i les de coordinació ja deixen palès el nombre de
reunions de coordinació. Amb una freqüència determinada segons ens trobem en
Fase 0, 1 o 2. Planifiquen fins a 48 reunions tot i que després es matisa que serà el
Grup de treball el que decidirà la periodicitat de la reunió. És ineficaç dir que cada
dos dies cal fer una reunió de coordinació, per no dir poc creïble.
Preveuen un pla de coordinació específic entre empreses. CESPA aportarà una
actuant i el calendari de treball corresponent. Permetrà tenir per setmana, tota la
finalització.

coincidents en temps a les projectades en les previstes amb el grup de treball de la
posat en marxa. També es detecta correlació entre la planificació dels treballs de
amb la que es necessita per la distribució dels Kits als usuaris amb la distribució dels
cubells amb els tags.
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2.1.2.2.4. Valoració de la proposta. Subcriteri 1.2

És molt adequada la planificació de coordinació entre les empreses proposada per CESPA a
són cada dos
dies no és una proposta efectiva.
Índex de rellevància 3
2.1.3. Taula resum de valoració del criteri 1
Cespa
Criteri
1 Posada en marxa

Subcriteri

1.
1
1.
2

Puntuaci
ó
màxima
2,50

Valor
assign
at

FCC
Puntuaci
ó
obtingud
a
1,90

Valor
assign
at

Puntuaci
ó
obtingud
a
2,50

2.2. Criteri 2. Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de
neteja
2.2.1. Prescripcions del PCAP
comprovar el compliment de
PPT, la idoneïtat i adequació tècnica de cada tractament de neteja per a cada una de les
propostes dels serveis oferts.
Els tracta
referits al servei ordinari.
Per a procedir a la valoració de cada tractament es tindrà en compte:
Subcriteri 2.1. La distribució territorial dels tractaments i la combinació dels
diferents grups de tractaments a cada zona de la ciutat (fins a 1,50 punts).
Subcriteri 2.2
adequació a les necessitats de neteja de cada zona, rendiments aplicats, la concreció
i el detall dels itineraris plantejats (fins a 1,50 punts).
Subcriteri 2.3
morfologia urbana de cada zona de la ciutat (fins a 1,50 punts).
Subcriteri 2.4. El nombre de serveis previstos (avaluats en jornades anuals)
destinats a cadascun dels tractaments a realitzar (fins a 1,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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2.2.2. Proposta de les empreses licitadores
2.2.2.1.

FCC

2.2.2.1.1.
2.2.2.1.1.1. Subcriteri 2.1.1.

2.2.2.1.1.1.1. Anàlisis de la proposta

neteja, adaptats a les necessitats de cada barri del municipi de Manlleu.
Com aspectes resumits de la proposta presentada per FCC, de la lectura de la seva oferta
tècnica ens presenta una metodologia de treball del tractament genèrica. Alhora no proposa
cap tipus de millora de les freqüències de neteja respecte de les especificades al PPT. Com a
aspectes a destacar presenta tractament d'escombrada manual tots els carrers indicats pel

En cap cas no es presenten quadres de combinació de tractaments, que era un dels punts
2.2.2.1.1.1.2. Valoració de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica molt genèrica des del punt de vista de la
definició dels
Per tant, la proposta presentada per FCC no aporta avantatges significatius respecte als
mínims del PPT.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.1.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.1.1.2.1. Anàlisis de la proposta
riteri, els
del tractament és de 6 h i 49 min, presenta una proposta basada en la divisió del municipi de
rendiments estiguin entre 1,5 km/h
(Nivell 1) de 2 km/h (Nivell 2).
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d'incidències del servei, aspecte que es valora positivament. Així mateix, presenta una taula
amb anàlisi de rendiments i càrregues de treball per sector de neteja, tal i com especifica el
PPT.
Preveu que els peons utilitzin tricicles elèctrics per als sectors més allunyats de la nau de
serveis, aspecte que permet optimitzar els rendiments de treball.
Presenta elements justificatius remarcables per classificar els carrers en els dos nivells de
neteja esmentats.
Preveu dobles passades de servei (inici i final de servei) en zones concretes com escoles,
centres de salut, etc. per garantir un òptim estat de neteja.
Aporta un grau de coneixement de la ciutat i el vincula al servei de neteja, aspecte que és
valorat positivament, tal i com recull aquest subcriteri.
Aporta itineraris de servei indicant especials punts d'interès a tenir en compte per la seva
singularitat, aspecte que és valorat positivament, tal i com recull aquest subcriteri.
2.2.2.1.1.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per FCC aporta tots els recorreguts sol·licitats al PPT afegint les
particularitats per cada itinerari per tal d'adaptar els itineraris a les casuístiques de cada barri
de la ciutat. Es presenten les taules de rendiments corresponents tal i com sol·licita el PPT.
La proposta presentada per FCC en aquest subcriteri es considera excel·lent degut al grau de
detall de la proposta presentada.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.1.1.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.1.1.3.1. Anàlisis de la proposta
FCC, ofereix aspectes com:
Aporten tres (3) tricicles elèctrics per a determinats sectors, aspecte que millora la
mobilitat dels operaris, alhora que minimitza temps morts de treball i millora les
càrregues de feina dels operaris.
Aporten tres (3) carrets portacubells per a determinats sectors.
Tricicles elèctrics amb petit dipòsit d'aigua per taques i orins.
Preveu carretons portacubells bicompartimentats per recollir residus trobats
separadament.
GPS per a tots els carrets portacubells.
2.2.2.1.1.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans molt adequada a les necessitats del tractament de
neteja millorant aspectes com la mobilitat dels operaris, aspecte que ha permetre millorar els
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tractaments de neteja i donar una major cobertura del territori de la ciutat. La proposta
aptabilitat dels mitjans i es
considera molt beneficiosa per al servei dissenyat.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.1.1.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.1.1.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments d'escombrada manual.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per aquest tractament són de 1.711 jornades/any (inclou diari, dissabtes i
diumenges i tarda).
2.2.2.1.1.4.2. Valoració de la proposta
No millora les freqüències de neteja manual. Compliment merament normatiu dels mínims
establerts pel PPT. Donat que les hores de servei són inferiors a les presentades per la oferta
de CESPA es valora la proposta de FCC amb la mínima rellevància.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.2.

2.2.2.1.2.1.1. Anàlisis de la proposta
Di
neteja, adaptats a les necessitats de cada barri del municipi de Manlleu.
Com aspectes resumits de la proposta presentada per FCC, de la lectura de la seva oferta
tècnica ens presenta una metodologia de treball del tractament genèrica. Alhora no proposa
cap tipus de millora de les freqüències de neteja respecte de les especificades al PPT. La
proposta de FCC no contempla que les màquines escombradores operin cada dia a la ciutat
aspecte que es valora negativament i es considera que no pot garantir un resultat de neteja
òptim per a la ciutat. La proposta de CESPA, en canvi preveu la prestació del servei 6 d/s a la
setmana per part de les dues escombradores ofertades.
En cap cas no es presenten quadres de combinació de tractaments, que era un dels punts
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2.2.2.1.2.1.2. Valoració de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica molt genèrica des del punt de vista de la
definició dels serveis. No s'aporten quadres de combinació de tractaments. No es preveu cap
augment de freqüència de neteja d'aquest tractament respecte dels mínims exigits al PPT.
Per tant, la proposta presentada per FCC no aporta avantatges significatius respecte als
mínims del PPT i la proposta tècnica és molt inferior a la proposta presentada per CESPA.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.2.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.1.2.2.1. Anàlisis de la proposta
est criteri, els
del tractament és de 6 h i 49 min, presenta una proposta basada en la divisió del municipi de
els rendiments estiguin entre 3 km/h
(Nivell 1) de 3,5 km/h (Nivell 2).
Així mateix, presenta una taula amb anàlisi de rendiments i càrregues de treball per sector
de neteja, tal i com especifica el PPT.
Presenta elements justificatius remarcables per classificar els carrers en els dos nivells de
neteja esmentats.
Aporta un grau de coneixement de la ciutat i el vincula al servei de neteja, aspecte que és
valorat positivament, tal i com recull aquest subcriteri.
Aporta itineraris de servei indicant especials punts d'interès a tenir en compte per la seva
singularitat, aspecte que és valorat positivament, tal i com recull aquest subcriteri.
2.2.2.1.2.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per FCC aporta tots els recorreguts sol·licitats al PPT afegint les
particularitats per cada itinerari per tal d'adaptar els itineraris a les casuístiques de cada barri
de la ciutat. Es presenten les taules de rendiments corresponents tal i com sol·licita el PPT.
La proposta presentada per FCC en aquest subcriteri es considera excel·lent degut al grau de
detall de la proposta presentada.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.1.2.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.1.2.3.1. Anàlisis de la proposta
FCC, ofereix aspectes com:
Aporten dues escombradores (2 i 5 m3
de la legionel·la.
Escombradores no elèctriques.
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L'escombradora de 5 m3 està dotada de tercer braç i llança amb aigua a alta pressió,
aspecte que es valora molt positivament.
Aportació de bufadors elèctrics per recolzar escombrada mecànica.
GPS per a les escombradores.
2.2.2.1.2.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans molt adequada a les necessitats del tractament de
neteja. Es valora positivament l'aportació d'una escombradora amb llança d'aigua a pressió
per aplicar sistema de neteja mecànica dual amb aigua. La proposta presentada per FCC es
al servei dissenyat.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.1.2.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.1.2.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments d'escombrada mecànica.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per aquest tractament són de 598 jornades/any. Respecte de la proposta de
CESPA, és una aportació de jornades molt inferior.
2.2.2.1.2.4.2. Valoració de la proposta
No millora les freqüències de neteja mecànica. Compliment merament normatiu dels mínims
establerts pel PPT. Donat que les hores de servei són inferiors a les presentades per la oferta
de CESPA es valora la proposta de FCC amb la mínima rellevància.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.3. Tractaments de neteja amb aigua

2.2.2.1.3.1.1. Anàlisis de la proposta
alorava un correcte repartiment dels
tractaments de neteja amb aigua i la seva combinació amb la resta de tractaments de
neteja, adaptats a les necessitats de cada barri del municipi de Manlleu.
Com aspectes resumits de la proposta presentada per FCC, de la lectura de la seva oferta
tècnica ens presenta una metodologia de treball del tractament extremadament genèrica.
Alhora no proposa cap tipus de millora de les freqüències de neteja respecte de les
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especificades al PPT. Únicament es preveu la neteja amb
La oferta presentada per FCC no presenta cap tipus de zonificació del municipi. La freqüència
En cap cas no es presenten quadres de combinació de tractaments, que era un dels punts
2.2.2.1.3.1.2. Valoració de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica extremadament genèrica des del punt
de vista de la definició dels serveis. No s'aporten quadres de combinació de tractaments. No
es preveu cap augment de freqüència de neteja d'aquest tractament respecte dels mínims
exigits al PPT. Per tant, la proposta presentada per FCC no aporta avantatges significatius
respecte als mínims del PPT i/o fins i tot pot ser considerada insuficient i és molt inferior a la
proposta presentada per CESPA.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.3.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.1.3.2.1. Anàlisis de la proposta
a licitadora
respecte als rendiments de treball i els itineraris plantejats. En aquest cas, la oferta de FCC
tractament de reg i baldeig que són els dos tractaments amb
criteri, aspecte que és considerat negatiu i insuficient.
reg i baldeig, tal i com recull aquest subcriteri.
2.2.2.1.3.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per FCC no aporta els recorreguts sol·licitats al PPT. Tampoc es
presenten les taules de rendiments corresponents tal i com sol·licita el PPT. Per tant, la
proposta presentada per FCC en aquest subcriteri es considera insuficient.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.3.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.1.3.3.1. Anàlisis de la proposta
FCC, ofereix aspectes com:
a. Sistema
1 conductor + 1 peó de neteja viària + Camió cisterna de 8000L de capacitat.
GPS per als vehicles.
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2.2.2.1.3.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans adequada a les necessitats del tractament de neteja,
però sense aportar justificació ni particularitats especials que permetin interpretar
l'adaptabilitat dels mitjans proposats. La proposta presentada per FCC es considera

Índex de rellevància: 0
2.2.2.1.3.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.1.3.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments de neteja amb aigua.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per al tractament de neteja amb aigua a pressió són de 130 jornades/any. És
un equip al 50%.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per al tractament de reg i baldeig són de 104 jornades/any.
Respecte de la proposta de CESPA, en ambdós tractaments és una aportació de jornades
molt inferior.
2.2.2.1.3.4.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per FCC no millora les freqüències de neteja amb aigua. Compliment
merament normatiu dels mínims establerts pel PPT. Donat que les hores de servei són
inferiors a les presentades per la oferta de CESPA es valora la proposta de FCC amb la
mínima rellevància.
Índex de rellevància: 0
2.2.2.2.

CESPA

2.2.2.2.1.
2.2.2.2.1.1. Subcriteri 2.1.1.

2.2.2.2.1.1.1. Anàlisis de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica bastant genèrica des del punt de vista
de la definició dels serveis, amb petites adaptacions a les singularitats de la ciutat de
Manlleu.
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Presenten una proposta per gestionar la recollida via APP les bosses dels operaris
d'escombrada manual.
Es proposa una millora de les freqüències de neteja al sector 4.2 (barri de l'Erm), aspecte
que es considera positiu.
En dissabtes es preveuen 3 operaris d'escombrada manual, i en diumenges i festius es
preveu 1 operari d'escombrada manual.
2.2.2.2.1.1.2. Valoració de la proposta
Es considera excel·lent la proposta de distribució de tractaments aplicats i presenta quadres
que permeten visualitzar els tractaments per a cadascun dels barris. Es preveu un augment
de freqüència de neteja d'aquest tractament respecte dels mínims exigits al PPT, aspecte
que es valora com a excel·lent i millora els mínims requerits al PPT.
La proposta presentada per CESPA compleix en escreix els mínims indicats al PPT, raó per la
qual es considera una proposta molt beneficiosa per al municipi de Manlleu i és valorada la
proposta com a excel·lent.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.1.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.2.1.2.1. Anàlisis de la proposta
respecte als rendiments de treball i els itineraris plantejats. La proposta de CESPA
combrada manual aplica un
rendiment de 1.350 a 1.690 m.l./hora, rendiments inferiors als presentat per FCC i, per tant,
es consideren que poden garantir una menor càrrega de treball i, per tant, millors resultats
de neteja.
També presenta taules amb rendiments segons sectors i es presenta un detall de
dimensionament adequat que justifica les necessitats dels equips.
Presenta una acurada descripció gràfica del servei, seguint totes les especificacions del
capítol relatiu al contingut de les ofertes del PPT.
Aplica estrictament la divisió de les zones de neteja manual segons especifica el PPT.
no demostra grau de coneixement de la ciutat, ni com aplicar-ho al servei, aspecte que no és
del municipi.
Els itineraris presentats no detallen punts d'especial interès/atenció, com sí que presenten
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2.2.2.2.1.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per Cespa aporta tots els recorreguts sol·licitats al PPT, però manca
un grau de demostració del coneixement del territori i d'adaptar els itineraris a les
casuístiques de cada barri de la ciutat. Es presenten les taules de rendiments corresponents
tal i com sol·licita el PPT. Per tant, la proposta tot i presentar bones propostes no pot arribar
desenvolupat la proposta de FCC.
Índex de rellevància: 3
2.2.2.2.1.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.2.1.3.1. Anàlisis de la proposta
CESPA, ofereix aspectes com:
Aporten sis (6) carrets portacubells per a determinats sectors.
No aporten vehicles auxiliars que millorin la mobilitat dels operaris.
No preveu carretons compartimentats.
GPS per a tots els carrets portacubells.
2.2.2.2.1.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans adequada a les necessitats del tractament de neteja,
sol·licitat al PPT. Per tant, la proposta tot i presentar bones propostes no pot arribar a la
ue ha desenvolupat la
proposta de FCC.
Índex de rellevància: 3
2.2.2.2.1.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.2.1.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments d'escombrada manual.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per aquest tractament són de 1.846 jornades/any (inclou diari, dissabtes i
diumenges i tarda). Respecte de la proposta de FCC, és una aportació de jornades molt
superior.
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2.2.2.2.1.4.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per CESPA millora les freqüències del tractament d'escombrada
manual, aspecte que permet oferir més jornades de servei que la oferta presentada per FCC,
aspecte que li permet aconseguir la màxima puntuació.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.2.
2.2.2.2.2.1. Subcriteri 2.1.1.

2.2.2.2.2.1.1. Anàlisis de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica bastant genèrica des del punt de vista
de la definició dels serveis. Es considera excel·lent la proposta de distribució de tractaments
aplicats i presenta quadres que permeten visualitzar els tractaments per a cadascun dels
barris.

s preveu un augment de freqüència de neteja d'aquest tractament
respecte dels mínims exigits al PPT, aspecte que es valora com a excel·lent i millora els
mínims requerits al PPT. Ambdós aspectes es valoren com a excel·lent i millora els mínims
requerits al PPT.
2.2.2.2.2.1.2. Valoració de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica bastant genèrica des del punt de vista
de la definició dels serveis. Es considera excel·lent la proposta de distribució de tractaments
aplicats i presenta quadres que permeten visualitzar els tractaments per a cadascun dels
barris. Es preveu un augment de freqüència de neteja d'aquest tractament respecte dels
mínims exigits al PPT. Per tant, la proposta presentada per CESPA aporta avantatges
significatius respecte als mínims del PPT i la proposta tècnica és molt superior a la proposta
presentada per FCC.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.2.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.2.2.2.1. Anàlisis de la proposta
respecte als ren

Al tr
inferiors als presentat per FCC i, per tant, es consideren que poden garantir una menor
càrrega de treball i, per tant, millors resultats de neteja.
També presenta taules amb rendiments segons sectors i es presenta un detall de
dimensionament adequat que justifica les necessitats dels equips.
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Presenta una acurada descripció gràfica del servei, seguint totes les especificacions del
capítol relatiu al contingut de les ofertes del PPT.
Els itineraris presentats no detallen punts d'especial interès/atenció, com sí que presenten
com aplicar-ho al servei, aspecte que no és valorat positivament tenint en compte que
2.2.2.2.2.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per Cespa aporta tots els recorreguts sol·licitats al PPT, però manca
un grau de demostració del coneixement del territori i d'adaptar els itineraris a les
casuístiques de cada barri de la ciutat. Es presenten les taules de rendiments corresponents
tal i com sol·licita el PPT. Per tant, la proposta tot i presentar bones propostes no pot arribar
desenvolupat la proposta de FCC.
Índex de rellevància: 3
2.2.2.2.2.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.2.2.3.1. Anàlisis de la proposta
FCC, ofereix aspectes com:
Aporten dues escombradores (2 i 5 m3
de la legionel·la.
Ús escombradores elèctriques
No aporta llança d'aigua a l'escombradora
Aportació de bufadors elèctrics per recolzar escombrada mecànica
A l'apartat 3.6 es presenten l'adaptació d'aquesta maquinària a la ciutat de Manlleu.
Per a cada mitjà s'aporta en quines zones és més idoni de fer-les funcionar
GPS per a les escombradores.
2.2.2.2.2.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans adequada a les necessitats del tractament de neteja,
però sense aportar un gran nombre d'elements diferenciadors i que millorin el servei
sol·licitat al PPT. Es valora que les escombradores siguin elèctriques, però no és en aquest
apartat on cal valorar-ho. Per tant, la proposta tot i presentar bones propostes no pot arribar
desenvolupat la proposta de FCC.
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Índex de rellevància: 3
2.2.2.2.2.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.2.2.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments d'escombrada mecànica.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per aquest tractament són de 821 jornades/any. Respecte de la proposta de
FCC, és una aportació de jornades molt superior.
2.2.2.2.2.4.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per CESPA millora les freqüències del tractament d'escombrada
mecànica, aspecte que permet oferir més jornades de servei que la oferta presentada per
FCC, aspecte que li permet aconseguir la màxima puntuació.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.3. Tractaments de neteja amb aigua

2.2.2.2.3.1.1. Anàlisis de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica bastant genèrica des del punt de vista
de la definició dels serveis. Es considera excel·lent la proposta de distribució de tractaments
aplicats i presenta quadres que permeten visualitzar els tractaments per a cadascun dels
barris.
tractament identificant les zones a aplicar aquest tractament a la ciutat de Manlleu.
de jornada es programarà tasques en funció de les necessitats.
CESPA ha zonificat el municipi de Manlleu en 5 sectors que seran netejats amb una
freqüència setmanal. Freqüència global del servei és de 5 d/s.
Respecte del tractament de reg i baldeig CESPA ha zonificat el municipi de Manlleu en 8
sectors que seran netejats amb una freqüència setmanal. Freqüència global del servei és de
2 d/s.
Es presenten uns quadres molt complerts de combinació de tractaments per cada zona de la
ciutat de Manlleu que era un de
2.2.2.2.3.1.2. Valoració de la proposta
Com a criteri general presenta una proposta tècnica concreta amb la tipologia d'incidències a
tractar i les zones on s'ubica. Es considera excel·lent la proposta de distribució de
tractaments aplicats i presenta quadres que permeten visualitzar els tractaments per a
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cadascun dels barris. Tot i no existir mínims de freqüències de neteja al PPT, la proposta
global de CESPA es considera excel·lent.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.3.2. Subcriteri 2.1.2.

2.2.2.2.3.2.1. Anàlisis de la proposta
respecte als rendiments de treball i els itineraris plantejats.
Els rendiments de neteja pel tractament de neteja amb aigua a pressió seran de 2.000
.
L oferta de CESPA presenta una acurada descripció gràfica del servei, seguint totes les
especificacions del capítol relatiu al contingut de les ofertes.
Les freqüències del tractament de reg i baldeig són mensuals per complir el mínim del PPT
de 2 d/s.
de carrer per hora efectiva.
Presenta una acurada descripció gràfica del servei, seguint totes les especificacions del
capítol relatiu al contingut de les ofertes.
2.2.2.2.3.2.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per CESPA aporta tots els recorreguts sol·licitats al PPT afegint les
particularitats per cada itinerari per tal d'adaptar els itineraris a les casuístiques de cada barri
de la ciutat. Es presenten les taules de rendiments corresponents tal i com sol·licita el PPT.
Per tant, la proposta presentada per CESPA en aquest subcriteri es considera excel·lent.
Índex de rellevància: 5
2.2.2.2.3.3. Subcriteri 2.1.3.

2.2.2.2.3.3.1. Anàlisis de la proposta
CESPA, ofereix aspectes com:
Tractament de neteja amb aigua a pressió:
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o CESPA ha detectat i classificat una sèrie de punts que ha considerats
prioritaris per a controlar degut al seu recurrent embrutiment, ja sigui per
ot
o
lenta. Sistema
o Per a optimitzar els resultats de neteja obtinguts, CESPA utilitzarà productes
de neteja respectuosos amb el medi ambient i innocus
o Comptadors portàtils de consum d'aigua
o GPS per als vehicles.
Tractament de reg i baldeig
o 1 conductor + 1 peó de neteja viària + Camió cisterna de 8000L de capacitat.
o GPS per als vehicles.
2.2.2.2.3.3.2. Valoració de la proposta
Es considera una proposta de mitjans adequada a les necessitats del tractament de neteja,
però sense aportar un gran nombre d'elements diferenciadors i que millorin el servei
sol·licitat al PPT. Per tant, la proposta tot i presentar bones propostes no pot arribar a la
ofertat fos qualificat de magnífic.
Índex de rellevància: 3
2.2.2.2.3.4. Subcriteri 2.1.4.

2.2.2.2.3.4.1. Anàlisis de la proposta
S'avaluen en aquest cas únicament els tractaments de neteja amb aigua.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per al tractament de neteja amb aigua a pressió són de 277 jornades/any. És
un equip al 100%.
Segons valoració del Quadre de serveis presentat a l'Annex 16, les jornades anuals
proposades per al tractament de reg i baldeig són de 104 jornades/any.

2.2.2.2.3.4.2. Valoració de la proposta
La proposta presentada per CESPA ofereix més jornades de servei que la oferta presentada
per FCC, aspecte que li permet aconseguir la màxima puntuació.
Índex de rellevància: 5
2.2.3. Taula resum de valoració del criteri 2
Cespa

FCC
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Subcriteri

Organització i desenvolupament dels
2 serveis bàsics de neteja

Puntuac
ió
màxima

Valor
assigna
t

6,00

Puntua
ció
obtingu
da

Valor
assig
nat

5,20

Puntu
ació
obting
uda
2,00

2.1 Escombrada Manual
2.1.1

0,50

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.2

0,50

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.3

0,50

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.4

0,50

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.1

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.2

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.3

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.4

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.1

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.2

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.3

3,00

0,50

0,00

0,00

2.1.4

5,00

0,50

0,00

0,00

2.2 Escombrada Mixta

2.3 Tractaments d'Aigua

2.3.

Criteri 3. Recollida porta a porta

2.3.1. Prescripcions del PCAP

2.6 del PPT, aquelles propostes que continguin un projecte coherent i detallat de recollida
PaP de la ciutat (domèstica, comercial i industrial).
Es valoraran els següents aspectes:
Subcriteri 3.1
destinats, torns de treball, itineraris, serveis auxiliars i calendaris del servei (fins a
1,00 punt).
Subcriteri 3.2. Detall del dimensionament del servei proposat en base a rendiments
de dades publicades) i característiques singulars dels diferents barris i establiments
adherits al servei, així com de la prognosi de residus realitzada (fins a 1,00 punt).
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Subcriteri 3.3. Proposta específica del servei de recollida PaP per als edificis
plurifamiliars (fins a 1,50 punts).
Subcriteri 3.4. Proposta específica del servei de recollida de les àrees tancades de
contenidors (fins a 1,00 punts).
Subcriteri 3.5. Metodologia de treball prevista per al desenvolupament de la
recollida porta a porta per a tots els serveis orientada a obtenir els màxims resultats
qualitatius i quantitatius de recollida selectiva (fins a 2,00 punts).
Subcriteri 3.6. Metodologia de treball prevista per a la posada en marxa i
desenvolupament del pagament per generació de residus tant a nivell comercial com
domiciliari (fins a 1,50 punts).
Subcriteri 3.7. L'adaptació dels mitjans materials a l'organització dels serveis i a la
morfologia urbana de cada zona de la ciutat (fins a 1,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.3.2. Proposta de les empreses licitadores
2.3.2.1.

FCC

2.3.2.1.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 3.1

Per a la recollida PaP, dins la oferta de FCC, es presenta un quadre resum de la programació
complert i detallat. La seva informació és prou clara donant compliment al sub-criteri. La
documentació de la planificació constata què no es dona sortida amb el servei de grans
productors, com és el cas de residències, algun industrial, hospital, quan no hi ha un servei
de repàs diari, detectant que no està previst aquest supòsit. Les bases del Plec indicaven:
de repàs diari no té sistema de càrrega de contenidors, és un element no resolt. Tampoc

2.3.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 3.1

2.3.2.1.3. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.2

Respecte al detall del dimensionament del servei proposat a base de rendiments contrastats,
alguns aspectes a detallar de la seva informació de les dades reportades:
per
comprendre com s'ha fet el disseny. Una altra qüestió és si el mecanisme reportat
permet interpretar que els resultats finals siguin correctes.
FCC presenta una breu prognosi de residus, sense diferenciar per fluxos la generació
domiciliària i la comercial/industrial.
de les dades de generació del 2020.
caracterització de la fracció RESTA i poden ser del tot incertes, i més tenint en
compte que actualment el nivell de recollida selectiva de Manlleu ja és molt alt. Això
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residus no coincident entre les dos empreses , ens indica al final que ens interessa
més quina de les empreses podrà estar millor preparada per a la realitat del servei
un cop es posi en marxa.
Els valors a emprar en el dimensionat del servei PaP per part de FCC són:. FORM:
3.483,80 t, RESTA: 1.659,83 t, MULTIPRODUCTE: 2.678,86 t, VIDRE: 497,686 t.
mateix al 2020 estem amb una producció de 2.919,48t.
Es parteix de la hipòtesi que la participació dels habitatges serà del 80%. Tot i
multi-producte amb només dos dies setmanals de freqüència o de la fracció resta
que és un únic dia de servei, plantejar que un 20% dels usuaris no trauran bossa, és
una hipòtesi arriscada en el PaP.
Treballen amb uns rendiments de treball de 320 cubell/hora amb 2 operaris, molt
més baix que CESPA i com a tal més garantista. És una dada més conservadora que
425 i 625 cubell/h segons tipologia
diferències ens mostra novament que les experiències en el PAP poden ser dispars.
at per CESPA, no està justificat

ut en compte cap altre anàlisi estricte sobre els itineraris del serveis.
No aporta recompte de contenidors per la recollida comercial ni com estan
estructurats segons itineraris. Fa un anàlisi global de cada Fase però no detalla les
característiques de cada itinerari segons la realitat del que hi haurà a cada lloc
(plurifamiliars, comercials,...). Per tant, no particularitza els itineraris segons indret i
redistribueix la càrrega dels plutifamiliars i comercials, no per la localització dels
establiments sinó per una quantitat exacta per itinerari. Està clar que no ha
cas de sortir adjudicatària, caldrà avaluar-la de nou per acotar-la correctament.
No s'aporta distribució de kg's per àmbit territorial ni Fases de desplegament del
servei.
No s'aporten aspectes concrets singulars per la recollida porta a porta de barris a
tenir en compte, com poden ser l'Erm.
Recollida fracció vidre. Calia ampliar en altres 20 ut i a més, substitueixen tots els
iglús actuals, com a millora. Aporten un rendiment més conservador de buidat del
contenidor iglú amb 34 cont/jornada en comparació a CESPA que és de 48 ut.
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CESPA que ho fa amb 6,6 h. Això pot repercutir en els càlculs del règim diari de
prestació del servei.
No queda indicat en quins itineraris apliquen els camions segons volumetria. Ho deixa
tot en genèric i sense acotar, aspecte que deixa l oferta tècnica sense concreció. Tres
dels equips són amb autobastidor de 26 t, equips grans.
Tenint en compte les incerteses que genera una posada en marxa del PaP, la base de
que la vo
Manlleu, ja que la justificació no està prou ben treballada.
2.3.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 3.2

Avaluat el subcriteri es troben mancances rellevants en el disseny del servei i en la seva
concreció.
Índex de rellevància 0
2.3.2.1.5. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.3

En relació al Pap dels edificis plurifamiliars
Es proposa instal·lar "tòtems" a la via pública, sense aprofundir en quines ubicacions
concretes s'ha previst.
No es proposa una proposta específica. No s'aporta plànol ubicació edificis
plurifamiliars.
2.3.2.1.6. Valoració de la proposta subcriteri 3.3

No és una part treballada. La proposta de tòtems pot ser vàlida però no aporta cap element
rellevant que ens permeti entendre que la proposta és factible a tot arreu o la més
cap plantejar una solució adequada tenint en compte la tipologia de voreres de Manlleu. No
que no és un tema menor a Manlleu ja que
implica a més de 700 habitatges.
Índex de rellevància 0
2.3.2.1.7. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.4

En relació a les àrees tancades i el seu dimensionament:
erò no reporta una base
que permeti veure que són suficients o estudiada. Es proposen 5 contenidors de
fracció resta, 5 contenidors de FORM i 5 contenidors de multiproducte. No es reporta
à previst pels
disseminats.
recollida domiciliari.
No aporten cap element rellevant respecte a les bases sol·licitades en aquest apartat. Al no
justificar les necessitats de contenització de cada àrea, el resultat podrà ser bo o dolent. És
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2.3.2.1.8. Valoració de la proposta subcriteri 3.4

Avaluat el subcriteri no veiem cap element rellevant per remarcar.
Índex de rellevància 0
2.3.2.1.9. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.5

Respecte a la metodologia de treball prevista per al desenvolupament de la recollida porta a
porta per a tots els serveis orientada a obtenir els màxims resultats qualitatius i quantitatiu.
Recollida porta a porta domèstic i comercial
En el mètode de treball de metodologia del servei del PaP no queda clara la
terminals mòbil (canelleres portàtils) o es traslladarà cada cubell al camió per a la
seva identificació, que és com es pot interpretar en les fitxes de descripció del treball.
no queda especificat enlloc les unitats de mitjans tecnològics. No veiem cap quadre
on quedi indicat les unitats a distribuir pels operaris sigui canellera o altre sistema
que en facin identificar quin sistema de control es voldrà fer servir.
No es preveu la recollida del tèxtil sanitari diari als Grans Productors com residències
de gent gran, escoles bressol, hospitals, etc.
No es presenta una metodologia de treball de recollida particularitzada en la ciutat de
Manlleu. És una proposta molt generalista que en cas de sortir adjudicataris caldrà
treballar-la per treure incerteses que la seva plica no ha treballat adequadament.
Amb tot, té clar quines són línies bàsiques amb que cal treballar per obtenir bons
resultats del PaP:

participació de comerços i ciutadania en la recollida de les diferents fraccions, per tal
que es puguin generar processos de millora. Això ja es demanava en les bases del
PPT.
En la recollida fracció vidre
Proposen una Inspecció visual del grau d'ompliment
enregistrament de la incidència amb telèfon mòbil

dels

contenidors

+
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Servei de repàs de rutes.
Equip de repàs de bosses informarà de les bosses incorrectament dipositades als
portals i se'n generarà un mapa de calor interactiu per conèixer zones calentes.
Detecció de residus voluminosos i generació de mapa interactiu dels punts amb
presència de voluminosos fora del dia previst de recollida.
FCC indica que s'enregistrarà a través d'un sistema de control i informació les àrees
contenidors de cadascuna de les fraccions. Cal recordar que només existiran
contenidors susceptibles de ser desbordats els de la fracció vidre. No sabem a quins
contenidors es refereixen quan proposen tòtems pels plurifamiliars.
Servei de rentat de contenidors.
Rentat dels contenidors de les àrees d'aportació + iglús de vidre. No concreta si es
netegen els contenidors del mercat municipal. No presenta millora de les freqüències
de rentat d'àrees d'aportació i iglús. Rentat dels contenidors mitjançant impulsió
d'aigua a pressió juntament amb detergents i desengreixats. Utilitza productes
inhibidors d'olors.
Servei de rentat de contenidors de càrrega posterior. Servei prestat amb 1 equip
rentacontenidors de petites dimensions + 1 Peó
Servei de rentat de contenidors de càrrega superior (iglús). Servei prestat amb 1
equip polivalent amb equip hidropressió + 1 Peó. No especifica metodologia concreta
de com es netegen els iglús per dins, o si es netejaran interiorment.
2.3.2.1.10.

Valoració de la proposta subcriteri 3.5

En aquest subapartat ens trobem en elements que poden funcionar com també entenem la
línia de treball a seguir per obtenir resultats. Ens queda sempre de la lectura dels apartats
amb les particularitats de Manlleu, si més no en aquesta etapa de la licitació. Hi ha elements
que estan en obert, alguns massa oberts quant el PPT sol·licitava acotar i ens generen
dubtes.
Índex de rellevància: 0
2.3.2.1.11.

Anàlisi de la proposta subcriteri 3.6

Metodologia de treball prevista per a la posada en marxa i desenvolupament del pagament
per generació de residus tant a nivell comercial com domiciliari.
Les bases del Plec ja materialitzaven les línies de treball per a la posada en marxa del PxG
establint les bases de la part fixa i variable. Es pretenia valorar en aquest sub-criteri la
metodologia a seguir per tal que allò que es vulgui fer es pugui portar a terme. No hi ha
informació específica en la documentació de FCC associada a aquest apartat.
El seu software IT-SOFT incorpora la gestió de fiscalitat com a base de les prescripcions que
ja es van demanar en el Plec de bases
Vincular generador

participació en relació a la periodització que determini
participació anual tarifa
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Informe de taxes anuals a percebre de tota la població

Emissió de factura i vinculació amb la app ciutadana per a la seva consulta
2.3.2.1.12.

Valoració de la proposta subcriteri 3.6

Índex de rellevància: 0
2.3.2.1.13.

Anàlisi de la proposta subcriteri 3.7

L'adaptació dels mitjans materials a l'organització dels serveis i a la morfologia urbana de
cada zona de la ciutat.
Equips de recollida porta a porta
La proposta de FCC reporta com a necessitats del servei 4 equips (3 uts de 18 m3 i 1 ut de
12 m3) amb autobastidors de 26Tn i de 16Tnrespectivament. Les capacitats de càrrega són
3
3
de 3,47 Tn p
.
gran amb una llargada de 11.420 mm. No és admissible que les unitats principals per
treballar el Pap a Manlleu hagin de treballar amb un equip tant llarg, tot i que amb caixa
de 12 m3 amb un xassís de 16Tn un radi de gir de 3.550 mm. Són valors incerts que resten
identifica que no són valors correctes.
barris es destina cadascun dels equips de recollida. Manca concreció.
Els equips de recollida venen amb compartiment independent pel tèxtil sanitari.
Especifica que disposa d'elevadors posteriors elèctrics, tal i com especifica el PPT.
No ens cal anar més enllà en aquest apartat. Si realment han posat equips tan llargs i radis
de gir alts, per tenir major càrrega de treball, el treball de camp en què tres itineraris estan
fets amb aquests equips per Manlleu, evidencia un mal plantejament per un PaP.
2.3.2.1.14.

Valoració de la proposta subcriteri 3.7

Índex de rellevància 0
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2.3.2.2.

CESPA

2.3.2.2.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 3.1

La seva informació és prou clara donant compliment al sub-criteri. La documentació de la
planificació constata que no es dona sortida al servei de grans productors, com és el cas de
residències, algun industrial, hospital, quan no hi ha un servei de repàs diari, detectant que
no està previst aquest supòsit. Les bases del Plec indicaven:
sistema de càrrega de contenidors és un element no resolt.
2.3.2.2.2. Valoració de la proposta criteri 3.1

2.3.2.2.3. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.2

Respecte al detall del dimensionament del servei proposat a base de rendiments contrastats.
Alguns aspectes a detallar de la seva informació:
Presenta una completa prognosi de residus domiciliària i comercial/industrial que els
hi permet hipotetitzar sobre la quantitat de residus que han de recollir. Amb tot, les
resta que al final poden ser del tot incertes.
Dimensionen en el parany de la seguretat sobre la màxima producció de resta de
Les tones són FORM: 2.614,36Tn; RESTA: 1.943Tn; MULTIPRODUCTE 2.921,93 Tn i
VIDRE 615,14Tn.
No sabem perquè al final les tones de residu de selectiva multiproducte no tindran

població anual.
No justifica una producció del residu sanitari que es pot generar tenint en compte la
població inferior a dos anys i les residències, si més no per garantir que la proposta
de les caixes en camions per a bolquers previstes en les bases del Plec serà suficient.
Més que res, perquè els equips de treball són més petits.
L'estudi prognosi de residus de la recollida industrial es basa en l'Annex 7.2 del PPT.
És una informació de base que es pren com a suficient.
El nombre d'habitatges sobre el que fa l'anàlisi no és coincident amb el que hi ha en
Manlleu. Es planifica el servei sobre
, aquest fet pot comportar una base ja incerta sobre el
Es realitza un repartiment i distribució de la producció a recollir per a cada fracció i
zones de desplegament del porta a porta, segons les fases definides al PPT.
S'aporta la informació dels rendiments de treball segons especifica el PPT en punts
portal/hora. Els rendiments màxims aportats de punts/portals de 625 punt/hora són
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No s'aporten aspectes concrets singulars de barris com poden ser l'Erm i que puguin
identificar rendiments diferenciats.
S'aporten càlculs justificatius del total d'hores emprades pel servei i la determinació
dels equips de recollida necessaris això si, sobre les bases del rendiment emprades i

per als plurifamiliars contenidors comunitaris que fan que la recollida sigui més
ràpida.
2.3.2.2.4. Valoració subcriteri 3.2

Tot i
al final els aspectes importants es fan amb rendiments que situen escenaris massa
favorables sense que podem garantir que la trama urbana de Manlleu els pugui assolir, ja
que no els han contrastat amb experiències similars tal com es demanava en el sub-criteri.
en cada itinerari el nombre de plurifamiliars i de contenidors de comercial per sector i això sí
és correcte i mostra un excel·lent treball de base.
El grafisme dels itineraris és correcte. CESPA ha acotat i definit molt bé aquest apartat i tot i
considerar que han dimensionat en un escenari poc contrastat, el nombre de mitjans
materials es consideren suficients (5 ut) per acotar la solució final, tot i els errors del nombre
habitatges entre els cinc itineraris, matisa aquest error.
Nivell de rellevància: 3
2.3.2.2.5. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.3

En relació al PaP dels edificis plurifamiliars:
Estudi d'edificis plurifamiliars detallat, amb aportació de contenidors comunitaris quan
tinguin més de 15 habitatges.
Es presenta plànol ubicant els edificis plurifamiliars i les solucions presentades.
CESPA proposa, com a millora, que el tancament dels contenidors dels habitatges
plurifamiliars sigui electrònic, al igual a com es preveu en els disseminats, enlloc del
pany tradicional, per a poder controlar i personalitzar les aportacions de residus
realitzades.
Per tal de poder controlar millor les aportacions dels blocs plurifamiliars, CESPA
proposa la realització de 6 caracteritzacions anuals dels seus contenidors. Els
acions podran ser utilitzades pel càlcul del coeficient
de pagament per generació.
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La proposta és complerta i permet extreure com a conclusió que el resultat obtingut és
.
2.3.2.2.6. Valoració de la proposta subcriteri 3.3

2.3.2.2.7. Anàlisi del a proposta sub-criteri 3.4

En relació a les àrees tancades:
Es presenta una proposta i càlcul de les necessitats de contenització de les àrees
tancades, Del càlcul resultant consideren necessaris per àrea 3 contenidors per a la
fracció resta, 1 de FORM, 6 de MP i 1 de vidre.
Integració de la recollida de les àrees dins del circuit de recollida domiciliari.
esta i
incrementarde producció de residus amb el model PaP.
La proposta reportada està avaluada, documentada i justificada segons les necessitats de
producció reportades. El detall és suficient i complert sobre els objectius especificats.
2.3.2.2.8. Valoració de la proposta sub-criteri 3.4

A partir de la informació analitzada entenem un nivell de detall complert i rellevant.

2.3.2.2.9. Anàlisi de la proposta subcriteri 3.5

En relació a la metodologia de treball orientada a obtenir màxims resultats qualitatius i
quantitatius.
Es presenta una metodologia de treball de recollida pap que, tot i ser molt complerta,
ciutat de Manlleu.
Es fan treballs de camp exhaustius de la neteja viària i després aquesta informació no
es veu reflectida en avaluar els rendiments de treball del PaP que permetin identificar
entre portals que facin que el recorregut sigui a peu i no avançant sobre els estreps
del camió,... En definitiva particularitzar respecte a la realitat de la via urbana dels
barris que composen cada itinerari. Els itineraris poden tenir rendiments diferenciats.
625 habitatges/hora incideixen en un total de 5,20 habitatges/min per (amb 2
operaris per equip) el que incideix en 11,5 segons per cubell.. Amb tot CESPA
proposa que els plurifamiliars siguin en cubell comunitari i això és més ràpid que no
el concepte tòtem previst per FCC. CESPA rebaixa aquests rendiment segons
fraccions i això dona més garanties de realitat, assolint els 450 habitatges/hora i
atribueix el canvi a que hi ha altres fraccions que tenen més incidències i, com a tal,
cal abaixar el ritme de treball.
Es presenta una metodologia de treball per a optimitzar els nivells de recollida
selectiva complert, tecnològic i certificable, sense particularitzar en la ciutat de
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Manlleu però amb propostes correctes que ja funcionen en altres indrets i que la seva
posta en marxa pot ser rellevant en la millora del servei
o Correcta sistemàtica pel control de les incidències del bosseig.
o Aportació de 20 sistemes Vacri com a millora per al buidat de la fracció vidre
dels contenidors de vidre per part dels sector comercial (sol·licitat en el Plec).
o Aportació de 10 sensors volumètrics per tal d'optimitzar el servei de recollida.
o Equip de repàs de bosses informarà de les bosses incorrectament dipositades
als portals i se'n generarà un mapa de calor interactiu per conèixer zones
calentes. Ajudarà a actuar sobre les incidències del sector en concret per
millorar resultats.
o Detecció de residus voluminosos i generació de mapa interactiu dels punts
amb presència de voluminosos fora del dia previst de recollida. Això es
genèric per a qualsevol model de recollida però ajudarà a evitar residus al
carrer i entendre les circumstàncies del que falla. Si falla això segurament
fallarà també el PaP.
2.3.2.2.10.

Valoració de la proposta subcriteri 3.5

Índex de rellevància: 5
2.3.2.2.11.

Anàlisi de la proposta subcriteri 3.6

En relació a la posada en marxa per al desenvolupament del pagament per generació:
CESPA proposa que el càlcul de coeficient de pagament per generació sigui basat en
CESPA proposa, com a millora, que el tancament dels contenidors dels habitatges
plurifamiliars sigui electrònic, enlloc del pany tradicional, per a poder controlar i
personalitzar les aportacions de residus realitzades.
Per tal de poder controlar millor les aportacions dels blocs plurifamiliars, CESPA
proposa la realització de 6 caracteritzacions anuals dels seus contenidors. Els
de pagament per generació.
Reporten vies de treball a desenvolupar per la posada en marxa de la ordenança fiscal del
PxG. És rellevant que els tancaments dels contenidors dels plurifamiliars sigui electrònic i no
poden afectar a 90 equips (ut per plurifamiliars). És una informació rellevant les
caracteritzacions dels plurifamiliars proposades i un element que es valora molt
favorablement.
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2.3.2.2.12.

Índex de rellevància: 5
2.3.2.2.13.

Anàlisi de la proposta subcriteri 3.7

Adaptació dels mitjans materials
justificació i adaptabilitat de l'elecció de cada
equip proposat però no es documenta satisfactòriament ja que no han reportat fitxa
dels equips. Si el licitador no trob
treu per fer una fitxa complementària o aportar la fitxa tècnica del fabricant o
Proposen 5 equips de recollida de càrrega posterior, amb volumetries entre 12 i 17
m3 en funció de la zona del municipi a recollir. Els equips de menor volumetria van
dedicats als sector considerats de major dificultat per a la maniobrabilitat. Els equips
considerats tenen una llargada màxima amb els estreps de 7.780 mm i radi de gir
màxim de 6.600 mm (pels equips petits) i de 8.350 mm i radi de gir de 8.200 mm en
els equips grans.
o 2 equips de 12 m3 - 16 Tn de MMA. Zones de treball: Baix Vila, Dalt Vila, Vista
Alegre, Cavalleria, El Puig, La Salut i La Teuleria
o 3 equips de 17 m3 - 18 Tn de MMA. Zones de treball previstes: Gràcia,
Coromina, el Verdaguer i la Font dels Terrers
Xassís amb motorització BiFuel + compartiment independent pel tèxtil sanitari.
No queda definit enlloc de la memòria la capacitat del tèxtil sanitari per equip de
treball i si serà o no suficient. Es parlen de les caixes a situar en els camions però no
compte que els equips de treball tenen volumetries diferents.
Elevadors posteriors elèctrics tal i com especifica el PPT.
Equip de recollida de la fracció vidre. 1 vehicle càrrega superior 20 m3 amb grua i
caixa recol·lectora (no adscrit al servei) Tenint en compte que actualment aquest
servei es manté i els itineraris ja estan acordes a fer passar equips de grans
pot fer compatible amb
.
Servei de repàs de rutes: 1 vehicle auxiliar elèctric amb equip hidronetejador d'aigua
calenta.
Servei de rentat de contenidors: 1 vehicle renta-contenidors gran de 5.500 litres
uests equips en la documentació.
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Valoració proposada sub-criteri 3.7

Un cop acotada la informació sobre el que calia valorar aquest apartat creiem adequat el
tipus de mitjans reportats en el PaP i el seu ús sobre els itineraris previstos en el seu
dimensionat.
Índex de rellevància 5
2.3.3. Taula resum de valoració del criteri 3

2.4.

Criteri 4. Proposta de recursos humans

2.4.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 4.4 del PPT, aquelles propostes amb millor coherència i adequació de la plantilla
Els a
Subcriteri 4.1. Les propostes que justifiquin en la seva oferta l'explicació i
metodologia de càlcul per arribar a la quantitat de personal, llocs de treball i plantilla
equivalent proposada en la seva oferta, indicant categoria i torn de treball (fins a
0,50 punts).
Subcriteri 4.2. Distribució i màxima cobertura horària dels diferents serveis durant
els diferents torns i dies de la setmana (fins a 1,00 punt).
Subcriteri 4.3. Desenvolupament del pla de formació del personal del servei. Aquest
0,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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2.4.2. Proposta de les empreses licitadores
2.4.2.1.

FCC

2.4.2.1.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.1

Respecte a la metodologia emprada
No es presenta una justificació del càlcul i obtenció dels llocs de treball i de plantilla
equivalent, tal i com especifica el present criteri d'adjudicació.
El total de plantilla equivalent proposada és de 40,27 operaris de personal directe
superior al previst que en el quadre tècnic exigit per PPT en l'Annex 3.4. Cal entendre
aquesta valoració quan després hi ha un equip menys de recollida de PaP que
incideix en tres persones directes.
Empren 242 dies en el càlcul per a la plantilla equivalent.
No es detalla l'absentisme i altres dies de descansos intersetmanals considerats.
Incorporen un Pla de gestió de l'absentisme molt detallat.
2.4.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 4.1

El que es valora en aquest criteri és la metodologia en el càlcul que no ha estat fonamentada
i, com a tal, no es pot valorar adequadament tot i que valorem molt positivament el pla de
no sabem de quan ha estat ja que no queda reflectit enlloc.
Índex de rellevància 0
2.4.2.1.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.2

Es presenten quadres de programació de cobertura horària per tots els dies de la setmana.
El servei de repàs de tardes es presenta en horari de tarda 5 d/s i els dies del mercat
ambulant. El dimecres i dijous no existeix cap servei en horari de tarda.
2.4.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 4.2

Índex de rellevància 5
2.4.2.1.5. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.3

Es presenta un complert pla de formació per a totes les categories del serveis. Es preveu un
total de 210 hores anuals.
Es presenta un pla de formació per àrees temàtiques: qualitat, tracte amb el ciutadà, PRL,
sostenibilitat, ergonomia, especialitats, etc.
El pla de formació inclou aprenentatges específics per les TIC's i ús de canelleres, aspecte

relacionada amb el col·lectiu LGTBI, i un pla específic per temes
relacionats amb violència de gènere i igualtat.
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2.4.2.1.6. Valoració de la proposta subcriteri 4.3

Índex de rellevància 5
2.4.2.2.

CESPA

2.4.2.2.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.1

Respecte a la metodologia emprada,
Presenta una justificació del càlcul i obtenció dels llocs de treball i de plantilla
equivalent, detallant conceptualment el significat d'aquests.
Existeix un error en el còmput de les categories. En concret, en la recollida es creuen
les dades entre peó i conductor.
El total de plantilla proposada és de 37,63 operaris de personal directe que és el
mateix que en el quadre tècnic exigit per PPT en l'Annex 3.4. En aquest cas, la
plantilla equivalent és de 37,65 operaris. El diferencial s'atribueix a l'arrodoniment de
decimals.
No es detallen els dies de conveni o dies de treball que s'han considerat en el càlcul
per a la plantilla equivalent.
No es detalla l'absentisme i altres dies de descansos intersetmanals considerats.
No es detalla la duració de la jornada laboral segons s'especifica al conveni, aspecte
que ajudaria a entendre millor el càlcul de la plantilla equivalent tot i que el
dimensionament dels itineraris si que identifica la jornada laboral.
isme que possiblement faria
reduir el percentatge que caldria aplicat i que no sabem de quan ha estat ja que no
queda reflectit enlloc.
2.4.2.2.2. Valoració de la proposta subcriteri 4.1

Tot i el detall conceptual i correcta metodologia es deixa en el mètode paràmetres que serien
bàsics per entendre millor el valor final.
Índex de rellevància: 3.
2.4.2.2.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.2

Respecte a la màxima cobertura horària
La documentació presentada per CESPA mostren els quadres de programació de
cobertura horària per tots els dies de la setmana.
Únicament el servei de repàs de tardes es presenta en horari de tarda 5 d/s. El
dimecres i dijous no existeix cap servei en horari de tarda per resoldre possibles
eventualitats.
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2.4.2.2.4. Valoració de la proposta subcriteri 4.2

Índex de rellevància 5
2.4.2.2.5. Anàlisis de la proposta subcriteri 4.3

CESPA presenta un complert pla de formació per a totes les categories del serveis. Es preveu
una mitjana de 199,50 hores anuals pel total del contracte i diversifica en àrees temàtiques,
qualitat, tracte amb el ciutadà, PRL, sostenibilitat, ergonomia, etc. I categories En el cas del
PaP inclou un pla de formació específic amb formació específica en TIC's i ús de canelleres,
aspecte que es considera clau.
Es preveu formació específica relacionada amb el col·lectiu LGTBI. És una declaració
d'intencions sense presentar proposta concreta.
t i contingut. De
la resta se sap la base però no el contingut de la formació.
2.4.2.2.6. Valoració de la proposta subcriteri 4.3

Índex de rellevància 3
2.4.3. Taula resum de valoració del criteri 4
Cespa
Criteri

Subcriteri

4 Proposta de recursos humans

Puntuac
ió
màxima
2,00

Valor
assign
at

FCC
Puntuac
ió
obtingu
da
1,80

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da
1,50

4.1
4.2
4.3

2.5.

Criteri 5. Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials

2.5.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 4.1 de
proposada.
Es tindran en compte els següents aspectes:
Subcriteri 5.1. Les propostes que justifiquin en la seva oferta
metodologia de càlcul per arribar a la quantitat de material proposat en la seva oferta
(fins a 0,5 punts).
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Subcriteri 5.2.
PPT, donant especial rellevància a tots els aspectes mediambientals
(fins a 2,50 punts).
Subcriteri 5.3
punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.5.2. Proposta de les empreses licitadores
2.5.2.1.

FCC

2.5.2.1.1. Anàlisis de la propostes subcriteri 5.1

Existeix una diferencia notòria entre CESPA i FCC que va lligada al nombre de mitjans
materials per a la posada en marxa del servei de recollida: CESPA ho planifica i dimensiona
en 5 unitats i FCC en 4 unitats. Comparant les especificacions tècniques i models es veu que
e amb un
únic itinerari serà suficient, el que passa és que no sabem quin és ja que no estan grafiats
els equips que pertanyen a cada indret.
Els equips de FCC de camió gran empren un xassís de 26 t el que faria que la capacitat de
càrrega fos més gran i
intermèdies. La qüestió és si les llargades dels equips són adequats en els tres itineraris, i les
avantatges de càrrega al final queden desdibuixades per una dificultat en la gestió de
que després caldria posar mitjans més petits.
itinerari per tot el territori, adaptat a aquells indrets de dificultat de pas, deixant a la resta de
mitjans de gran volumetria i radis de gir més restringits per carrers més amples.
da
del vidre es farà amb equips de xassís de 26 T (les dues empreses ofereixen també el
mateix).
problemàtica de pas.
FCC proposa per als equips plurifamiliars la proposta de tòtems, el que fa que la recollida
dels habitatges que corresponent a aquests edificis serà individualitzada i, com a tal, més
lent.
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final, tot i que existeix una justificació de com es calcula, les bases de treball són incertes i el
Respecte als equips de neteja les unitats previstes entre les dues empreses són similars.
Matisen en els tipus de models emprats; les bases del dimensionat són correctes. És molt
motoritzat.
càlculs i com que
el rendiment de treball és més baix que el de CESPA incrementa els dies de pas per fer una
freqüència quinzenal a tots els contenidors.
Els equips són:
Recol·lector de c posterior de 12 m³ amb elevador elèctric (na)

1

Recol·lector de c posterior de 16 m³ amb elevador elèctric (na)

3

Rentacontenidors de càrrega posterior (extern)

1

Escombradora de 5 m³ d'aspiració + 3er braç (na)

1

Escombradora 2 m³ d'aspiració + 3er braç (na)

1

Furgó amb equip de hidropressió amb aigua freda i calenta (na)

1

Camió cisterna de 8000 L de capacitat (na)

1

Camió multivol caixa oberta amb grua (na)

1

Vehicle caixa oberta amb grua i plataforma, amb dipòsit i hidronetejador (na)

1

Vehicle lleuger Goupil caixa oberta amb motor elèctric (na)

2

Vehicle híbrid cap servei

1

Vehicle d'inspecció elèctrica amb roda de recanvi i GPS (na)

2

Autocompactador (na)

2

Bufadora elèctrica amb motxila i carregador (na)

3

Desbrossadora elèctrica (na)

3

Carretó portabosses amb doble cubell (na)

3

Tricicle elèctric amb cubell (na)

3

A banda es situen altres equipaments (autocompactadors, desbrossdores, bufadors....).
En total 30 ut.
Ja entren dubtes de la volumetria real dels camions en FCC, en algunes taules com
3
i en altres de 17 m3 o de 18 m3 i en algun lloc parla
de 17 t. Manca de coherència.
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2.5.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 5.1

del PaP sigui insuficient. La resta de mitjans són correctes i assoleixen les necessitats dels
PaP.
Índex de rellevància 3
2.5.2.1.3. Anàlisis de la propostes subcriteri 5.2

especificades en les bases del Plec i la resta de mitjans materials. Es detecten
problemes en la informació presentada en els equips recol·lectors de recollida de 17
o 18 m3
motorització de les dues escombradores són dièsel.
Els xassís dels equips principals són EURO 6 E per sobre de les especificacions
sol·licitades.
Per tal de reduir al màxim el consum de combustibles muntarà la gama de pneumàtic
d'alta eficiència
El furgó hidronetejador estarà accionat per les pròpies bateries elèctriques del xassís.
emissions sonores de les bombes
molt positivament.
Les escombra
netejant.
p
usada de nou per humectar el residu.
El camió cisterna incorporarà boquetes frontals per a neteges tangencials de tipus
Bicicletes elèctriques per la gestió del servei de neteja manual motoritzat.
2.5.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 5.2

Tot i que les escombradores no són elèctriques reporten en la resta de mitjans elements
rellevants mediambientals.
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Índex de rellevància 5
2.5.2.1.5. Anàlisis de la propostes subcriteri 5.3

No s'aporten taules justificatives grau d'utilització, per tant no es pot valorar aquest
subcriteri.
2.5.2.1.6. Valoració de la proposta subcriteri 5.3

Índex de rellevància 0
2.5.2.2.

CESPA

2.5.2.2.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 5.1

Els equips de CESPA de camió gran són de dimensions menors a les previstes per FCC.
Ofereix 5 unitats però de menor capacitat, garanteix major maniobrabilitat i menor
problemàtica de pas. Els itineraris estan pensants segons els equips de major o menor
recollida del vidre es farà amb equips de xassís de 26 T (les dues empreses ofereixen també
el mateix).
El calculen sobre una base de treball de 6,6 hores.
Per als equips plurifamiliars la proposta de contenidors intel·ligents farà que la recollida
Respecte als equips de neteja les unitats previstes entre les dues empreses són similars.
Matisen en els tipus de models emprats; les bases del dimensionat són correctes.

freqüència quinzenal a tots els contenidors (48 contenidors /jornada).
Els equips principals són:
Recol·lector càrrega posterior de 16 tones

2

Recol·lector càrrega posterior de 18 tones

3

Rentacondenidors de carrega posterior

1

Escombradora elèctrica d'aspiració de 5 m3

1

Escombradora elèctrica d'aspiració de 2 m3

1

Furgó amb equip hidropressió d'aigua calenta

1

Camió cisterna de 8000 L de capacitat (na)

1

Recol·lector càrrega superior 20 m3

1

Vehicle auxiliar elèctric amb equip hidropressió

3

Vehicle auxiliar elèctric

1
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Vehicle d'inspecció

3

A banda es situen altres equipaments (,desbroçadores, bufadors,...)
Bufador elèctric

3

Desbrossadora elèctrica

1

Carretó portabosses

6

En total 28 unitats.
.
2.5.2.2.2. Valoració de la proposta subcriteri 5.1

es considera viable el nombre de mitjans per a la recollida del PaP.
Índex de rellevància 5
2.5.2.2.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 5.2

mínimes especificades en les bases del Plec i la resta de mitjans materials. Tampoc
catàlegs que permetin veure major detall dels models emprats.
En aspectes me
Pel
què fa a la motorització les dues escombradores també són elèctriques.
Els xassís dels equips principals són EURO 6 E per sobre de les especificacions
sol·licitades.
Les bombes són d'alta pressió. Control de cabal d'aigua amb sistema monitoritzat per
sortida estable i òptima.
ruta.
Els models de pneumàtic
2.5.2.2.4. Valoració de la proposta subcriteri 5.2

scombradores ja
.
Índex de rellevància 3
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2.5.2.2.5. Anàlisis de la proposta subcriteri 5.3

CESPA reporta en la seva documentació les taules justificatives del grau d'utilització dels
vehicles, sempre inferiors a les màximes permeses pel PPT.
2.5.2.2.6. Valoració de la proposta subcriteri 5.3

Índex de rellevància 5
2.5.3. Taula resum de valoració del criteri 5
Cespa
Criteri

Subcriteri

Qualitat, adequació i coherència dels recursos
5 materials

Puntua
ció
màxim
a

Valor
assig
nat

3,50

FCC
Puntua
ció
obting
uda
2,50

Valor
assig
nat

Puntua
ció
obting
uda
2,80

5.1
5.2
5.3

2.6.

Criteri 6. Instal·lacions al servei proposades

2.6.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 4.2 del PPT, aquelles propostes amb millor coherència i adequació de les
proposada.
Els
Subcriteri 6.1. Les propostes que defineixin clarament la ubicació i l'entorn urbà de
les instal·lacions proposades (evitant sempre que sigui possible la proximitat a edificis
de caràcter residencial), així com la seva idoneïtat (fins a 0,75 punts).
Subcriteri 6.2. La distribució interna de les instal·lacions amb aportació de plànols
descriptius i la capacitat màxima de maquinària, equipament i personal a allotjar (fins
a 1,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.6.2. Proposta de les empreses licitadores
2.6.2.1.

FCC

2.6.2.1.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 6.1

FCC preveu un únic Parc d'Operacions que estarà situat en una zona industrial
consolidada del municipi. La base es troba situada en una zona industrial, prou
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allunyada de zones amb població, evitant així les molèsties derivades de les diferents
activitats que es realitzin.
No aporta local auxiliar. Justifica el parc central per la ràpida proximitat al centre de
Manlleu. Està annex a la deixalleria. És una molt bona localització.
Disponibilitat immediata. No preveu obres estructurals d'adequació.
Mostra un plànol molt detallat dels espais i mitjans. El local és gran: 2.880 m2 (2.560
m2 en planta baixa i 320 m2 altell). Té un pati exterior de 1.196 m2 destinat
principalment a accessos i zones verdes.

parc Central està millor localitzat que el de CESPA.
2.6.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 6.1

Índex de rellevància 3
2.6.2.1.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 6.2

Presenta detall de les instal·lacions de la base d'operacions amb detall de les superfícies,
amb plànols, etc.
Oficina d'atenció al ciutadà en la base d'operacions.
Sí aporta justificació de les necessitats d'espai segons la maquinària necessària.
Es disposa de superfície útil de fins a 1.711 m2 que porta inclosa estació de càrrega de
vehicles elèctrics, espai per al repostatge de vehicles i zona habilitada per a la descàrrega de
les escombradores.
Aporta detall del servidor proposat.
Les àrees tancades pels disseminats disposaran de kit solar i l'estructura realitzada amb
2.6.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 6.2

Índex de rellevància 5
2.6.2.2.

CESPA

2.6.2.2.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 6.1
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Base central: Es troba situada en un entorn no urbà (minimitzant considerablement
les molèsties al ciutadà), està emplaçada en una zona de fàcil i ràpid accés al centre
de la ciutat, evitant zones de trànsit elevat i millorant considerablement, per tant, els
temps efectius dels itineraris.
Local auxiliar: Ubicat al centre de Manlleu, concretament al carrer Torelló, 41, que
permet desplaçaments ràpids a les zones més freqüentades del municipi, com són el
.
t manual que ha d'accedir a
peu als seus itineraris i per la zona atenció ciutadana. La resta de mitjans surten de la seu
central.
El local central és de 1.410 m2 del quals superfície construïda són 980 m2. No està justificat
l'espai disponible per a 18 e
d'espais i superfícies de les taules no es poden veure reflectits en el plànol reportat. La
informació gràfica està molt poc treballada Tot està fet per bloc, sense que es puguin veure
el
No és possible extractar de la seva documentació gràfica els 949 m2
de mitjans materials.
2.6.2.2.2. Valoració de la proposta subcriteri 6.1

Índex de rellevància: 3
2.6.2.2.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 6.2

Presenta detall baix de la descripció gràfica de les instal·lacions.
No aporta justificació de les necessitats d'espai segons la maquinària necessària. Tampoc es
formula espais pel magatzem amb els requeriments amb el PaP.
Projecte d'adequació de la base d'operacions amb propostes basades en la sostenibilitat tant
externa com funcional. No es presenten els plànols de les obres a executar.
Projecte d'adequació del local auxiliar amb propostes basades en la sostenibilitat funcional.
Projecte de construcció de les àrees tancades amb propostes basades en la sostenibilitat
externa.
actual sigui suficient a les necessitats totals. Tampoc mostren el que volen fer.
Les àrees tancades dels disseminats disposaran de kit solar i l'estructura serà realitzada amb
materials plàstics reciclats.
2.6.2.2.4. Valoració de la proposta subcriteri 6.2

Índex de rellevància 0
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2.6.3. Taula resum de valoració del criteri 6
Cespa
Criteri

Subcriteri

6 Instal·lacions del servei proposades

Valor
assign
at

Puntuac
ió
màxima
2,25

FCC
Puntuac
ió
obtingu
da
0,75

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da
2,25

6.1
6.2

2.7. Criteri 7. Proposta de mesures o elements que potenciïn la innovació
i redueixin els impactes ambientals del contracte
2.7.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, segons el capítol 5.2 del PPT, les
innovacions i millores tecnològiques proposades, i en la mesura del possible contrastades,
En aquesta línia es valorarà:
La reducció del consum a totes les instal·lacions que integren la contracta (reciclatge
de res
i innovadora per a tots els
recursos i serveis de la contracta (uniformes, productes en manteniment i reparacions
dels
aquestes propostes de compra pública innovadora tindran com a màxim objectiu
Tots els ser
millor sostenibilitat dels recursos, potenciant les bones pràctiques ambientals des de
qual
Es valoraran totes les propostes que vagin encaminades a la innovació, a un menor
ambiental, sigui efectiva quant a la seva execució i eficient en la seva operativitat
aplicada a la contracta.
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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2.7.2. Proposta de les empreses licitadores
Val a dir que les dues empreses han presentat una documentació exhaustiva en aquest
apartat. Han coincidit en molts
contractes, tenint en compte que els requeriments ambientals són ja bàsics per a qualsevol
servei. Alguns factors els hem considerat rellevants i que poden donar un plus diferencial
entre les seves propostes.
2.7.2.1.

FCC

2.7.2.1.1. Anàlisis de la proposta

Respecte a millores en els equips per minimitzat el consum de combustibles o nivell sonors ja
han estat contemplades en el criteri de mitjans materials, però cal ressaltar que són
propostes que contribueixen de manera rellevant a minimitzar impactes.
Inclou també en la seva documentació un seguit de tecnologies innovadores
exclusives de FCC encaminades a millorar la seguretat i el rendiment de la
nivell sonor.
Altres són merament operatives i més lligades al criteri on avaluen els mitjans
materials. Plantegen millores en equips de 16 m3
En el parc central es proposa que la instal·lació de sistemes de producció d'ACS i
climatització híbrida mitjançant panells solars tèrmics i aerotèrmia (l'energia residual
continguda en l'aire provinent de l'aire exterior). La combinació de solar tèrmica i
bomba de calor aerotèrmica contribueix a la reducció del consum d'energia no
renovable.
del parc central formulant i definint
aspectes rellevants per al control del consum energètic, la definició dels espais i la
El material
100% reciclat.
En la plantilla els uniformes de treball seran de material reciclat i amb etiquetatge
alladors.
Es comprometen a la incorporació de criteris de compra verda i socialment
responsable extensiva als: productes neteja, olis lubricants per als motors de 4 temps
s

Pla de gestió dels residus generats. inclusió de la implantació
Són bones pràctiques que incideixen en els consums responsables.
Contractació d energia elèctrica verda (procedent 100% d energies renovables).

la plataforma VISION.
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2.7.2.1.2. Valoració de la proposta

El conjunt de la seva proposta és molt ferma i està ben detallada i només hem adjuntat
alguns apartats. Interessant la verificació i registre de la petjada de carboni, les innovacions
centrals.
Índex de rellevància 5
2.7.2.2.

CESPA

2.7.2.2.1. Anàlisis de la proposta

Les compres dels diversos productes de neteja són ecològiques amb les etiquetes
ambientals homologades.
En la plantilla, els vestuaris seran de material reciclat i amb etiquetatge ecològic.
formació en sostenibilitat ambiental per als treballadors.
En les instal·lacions fixes mostren una gran varietat de propostes i sistemes, tots
vàlids que permetran reduir el consum hídric en les zones de vestuaris i lavabos,
reducció del consum energètic, gestió dels residus en la zona de taller, manual de
bones pràctiques tendents a minimitzar residus i a economitzar recursos. Totes es
consideren viables i molt ben detallades.
El material previst p
à plàstic reciclat.
Façana amb jardí vertical a la Nau central. Es planteja com un equipament que pot
reduir el consum energètic i aïllament acústic i especifica les bondats de la proposta
Hagués estat rellevant dibuixar les superfícies de la façana que permeti constatar la
rellevància de la millora.
de productes naturals que permetin la difusió de les males olors.
Implantarà un Pla de Gestió i Reciclatge de residus.
Introduirà aquelles practiques que fomentin l
partir de la implementació de la ISO 50.001.
Proposen com a línia a destacar a la campanya solidària de roba amiga de devolució
del vestuari per adquisició d'aliments entre els treballadors. No és una tasca que
millori o optimitzi els serveis però contribueix a la política d'hàbits i gestió ambiental.
Contractació d'energia verda 100% renovable. Es considera destacat.
2.7.2.2.2. Valoració de la proposta

Tot i ser una molt bona proposta hem trobat menys elements tecnològicament innovadors
que en la proposta de FCC.
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Índex de rellevància 3
2.7.3. Taula resum de valoració del criteri 7
Cespa
Criteri

Subcriteri

Puntuaci
ó
màxima

Propostes de mesures o elements
que potenciïn la innovació i
7
redueixin els impactes ambientals
del contracte

2.8.

3,00

FCC

Valor
assign
at

Puntuaci
ó
obtingud
a

Valor
assignat

Puntuaci
ó
obtingud
a

3,00

1,80

5,00

3,00

Criteri 8. Emissions atmosfèriques de la flota de vehicles

2.8.1. Prescripcions del PCAP
Segons el PCAP, per aquest criteri

Fórmula:
El repartiment de punts es farà mitjançant la fórmula següent:

essent:

2.8.2. Proposta de les empreses licitadores
nent al càlcul del Valor E en recollida i el
on es donés la validesa/veracitat de que les unitats i les motoritzacions són coincidents a les
previstes en la contracta.
2.8.2.1.

FCC

2.8.2.1.1. Anàlisis de la proposta

Reporten a taula que cal omplir. El valor E= 3,25
Els càlculs són correctes.
els llistats de material.
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2.8.2.1.2. Valoració de la proposta

Índex de rellevància 5
2.8.2.2.

CESPA

2.8.2.2.1. Anàlisis de la proposta

No han inclòs les taules que calia omplir només la declaració conforme els equips tenen les
motoritzacions previstes.
No han avaluat el valor E.
2.8.2.2.2. Valoració de la proposta

No es pot avaluar ja que no han reportat les taules on poguessin justificar el valor sol·licitat.
Índex de rellevància 0
2.8.3. Taula resum de valoració del criteri 8
Cespa
Criteri

Subcriteri

Emissions atmosfèriques de la flota de
8 vehicles

2.9.

Puntua
ció
màxim
a
3,00

FCC

Valor
assig
nat

Puntua
ció
obting
uda

Valor
assignat

Puntua
ció
obting
uda

0,00

0,00

5,00

3,00

Criteri 9. Contaminació acústica dels vehicles

2.9.1. Prescripcions del PCAP
x de soroll S.
Fórmula:
El repartiment de punts es farà mitjançant la fórmula següent:
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Cal omplir dues taules (una pels equips de recollida i altres als de la neteja) en que els valors
a reportar seran el de la potència acústica garantida (lwa). Aquest és el valor admès, cap
altre.
equips determinats mitjançant procediments normalitzats. Caldrà aportar els certificats
corresponents.
Quan es parla de procediments normalitzats estem parlant també de certificats oficials que
Evidentment si no
garantida (La).
n inclòs en el
contracte. Si es tracta de certificar per similitud es comprovarà la coincidència de la
motorització com també el tipus de xassís. No servirà emprar un mateix certificat per un
equip de 3,5 Tn que per un equips de 26 Tn, per donar un exemple.
2.9.2. Proposta de les empreses licitadores
2.9.2.1.

FCC

2.9.2.1.1. Anàlisis de la proposta

Valors obtinguts: recollida 97,99 dBA i neteja viària 95,72 dBA.
detall de si aquestes són correctes o no, els càlculs són correctes. Reporten un total de 5
models.
Respecte a la comprovacions dels certificats reportats:
Les bases del plec precisaven els valors de potència acústica garantida i els certificats
reportats, alguns no es corresponen amb aquest valor.
enys
certificats nornalitzats, si més no parlen de potència acústica garantida. No així en
No es pot validar el certificat de Cayvol en que reporten tres valors de nivell sonor i
no la potència acústica garantida. FCC a més opta per escollir el valor més avantatjós
dels tres possibles. A més amb aquest certificat es pretén certificar un equip petit
amb el camió de recollida de vidre de 26 t. La similitud, en aquest cas, no està
justificada.

recol·lectors 18 m3 ja que segons la informació de les especificacions tècniques el
model emprat com a autobastidors és de 26 t i IVECO AD260S34 i el certificat que

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
DCB
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I03KM

CTR/19/2020

Donat a que el càlcul es fa sobre el conjunt de tots els equips que integren la flota no es pot
contrastar la veracitat dels resultats. Es va sol·licitar aclariment a FCC sobre aquest apartat i
novament ens va remetre a la documentació reportada.
2.9.2.1.2. Valoració de la proposta

Índex de rellevància 0
2.9.2.2.

CESPA

2.9.2.2.1. Anàlisis de la proposta

El valor obtingut és de 101dBA en els equips de recollida i de 97,13 dBA pels del neteja
viària. Les unitats de la taula dels camions recol·lecto
equips quan realment són 5 però no ha afectat al seu resultat final ja que els valors de la
potència acústica eren els mateixos en qualsevol model.
Respecte als mitjans que són adscrits al servei de recollida no s'ha inclòs el camió caixa
oberta amb grua que fa el servei de recollida del vidre. Aquest no és un equip de reserva, és
un equip de nova adquisició amb una freqüència setmanal a Manlleu i, per tant, la taula
reportada sobre l'anàlisi del conjunt de la flota és incompleta. Tampoc han inclòs en la taula
La resta de certificats són tots correctes. Creiem que CESPA ha fet una interpretació molt
forçada i errònia del que cal entendre per vehicle no adsc
freqüència en el servei li permet emprar-lo en altres indrets i altre que no estigui adscrit al
servei amb unes funcions i prestacions concretes que, en el cas de la recollida de vidre i el
baldeig són clares i setmanals, i, com a tal que havien de formar part de les taules de càlcul
principals amb una freqüència parcial.
Com a tal, la taula no és complerta i no es pot valorar el resultat final.
2.9.2.2.2. Valoració de la proposta

Índex de rellevància 0
2.9.3. Taula resum de valoració del criteri 9
Cespa
Criteri

Subcriteri

9 Contaminació acústica dels vehicles

Puntuac
ió
màxima
3,00

FCC

Valor
assign
at

Puntuac
ió
obtingu
da

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.10. Criteri 10. Proposta de gestió sostenible dels residus de les festes
2.10.1. Prescripcions del PCAP
Segons el PCAP, per aquest criteri s
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, segons el capítol 2.8.5.1 del PPT, una
actes cívics lúdico-culturals celebrats a la ciutat de Manlleu.

Proposta organitzativa del servei de recollida dels residus en activitats festives (fins a
0,15 punts).
Elements de difusió i comunicació cap a la ciutadania per aconseguir els objectius
fixats (fins a 0,10 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.10.2. Proposta de les empreses licitadores
2.10.2.1.

FCC

2.10.2.1.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 10.1

FCC proposa una distribució de cubells de diferents fraccions per ser gestionats de manera
segregada segons fluxos i fer una gestió diferenciada. Aporten taula amb dotació de personal
i maquinària per cada esdeveniment.
2.10.2.1.2.

Valoració de la proposta subcriteri 10.1

Aportar contenidors com a fluxos diferenciats és el mínim que es pot fer.
Índex de rellevància 3
2.10.2.1.3.

Anàlisi de la proposta subcriteri 10.2

forma senzilla a la ciutadania.
2.10.2.1.4.

Valoració de la proposta subcriteri 10.2

ser adequat, tot i que hagués estat més rellevant identificar les accions a portar a terme.
Índex de rellevància 3
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CESPA

2.10.2.2.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 10.1

Facilitar la separació en origen dels residus generats a les barres de les festes
distribució de bujols per segregar els residus segons fraccions.
ables i vaixella compostable. No especifica com es
realitzarà ni com es distribuirà.

2.10.2.2.2.

Valoració de la proposta subcriteri 10.1

Les propostes són molt adequades i totes poden funcionar.
Índex de rellevància: 5.
2.10.2.2.3.

-

Anàlisi de la proposta subcriteri 10.2

Realitzarà campanyes de formació i sensibilització ambientals als organismes o
es celebrin a Manlleu. Protocol de treball previ/en l'acte i posterior a l'esdeveniment,
com un procés de millora contínua.

-

Proposa que els informadors ambientals estiguin presents en els actes lúdic-culturals
per t

#ManlleuFemPortaAPorta.
2.10.2.2.4.

Valoració de la proposta subcriteri 10.2

La proposta és molt completa i superior a la de FCC.
Índex de rellevància: 5.
2.10.3. Taula resum de valoració del criteri 10
Cespa
Criteri

Subcriteri

1 Proposta de gestió sostenible dels
0 residus de les festes

Puntuac
ió
màxima

Valor
assign
at

0,25

FCC
Puntuac
ió
obtingu
da
0,25

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da
0,15
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10.
1
10.
2

2.11. Criteri 11. Pla de manteniment de vehicles i maquinària
2.11.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, segons el capítol 4.1.5 del PPT, que el pla
de manteniment dels vehicles i la maquinària del servei proposat per les empreses,
.

Subcriteri 11.1. Plans de manteniment que garanteixin les revisions dels vehicles
establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el correcte funcionament
preventiu i correctiu (i especialment les tasques a realitzar al final de la contracta)
(fins a 0,15 punts).
Subcriteri 11.2. Pla de neteja (interior i exterior) dels equips a la finalització dels
serveis (fins a 0,05 punts).
Subcriteri 11.3. Compromís acreditat de col·laboració de tallers mecànics per
actuacions fora de la nau de serveis (fins a 0,05 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.11.2. Proposta de les empreses licitadores
2.11.2.1.

FCC

2.11.2.1.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 11.1

Es presenta un pla de manteniment basat en correctiu i preventiu de tots els mitjans
que donaran servei a la contracta.
Gran detall del pla de manteniment i la seva operació. Especifica els mecanismes del
descripció de les dades que es van introduint.
Planteja proves per avaluar el grau
conèixer l ndex de desgast del motor en el temps.
No especifica les tasques a realitzar al final de la contracta com es sol·licitava en les
bases del Plec i això treu rellevància a la seva proposta.
2.11.2.1.2.

Valoració de la proposta subcriteri 11.1

Índex de rellevància 3
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Anàlisis de la proposta subcriteri 11.2

El rentat dels vehicles es durà a terme mitjançant l'ús de productes respectuosos amb
el medi ambient, com ara detergents o desgreixants biodegradables.
Tots els vehicles seran netejats diàriament a la finalització del servei.
2.11.2.1.4.

Valoració de la proposta subcriteri 11.2

Índex de rellevància 3
2.11.2.1.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 11.3

S'aporten compromisos de col·laboració dels proveïdors, que era la base sol·licitada del Plec.
En les fitxes de maquinària es pot concretar també les distàncies al concessionari oficials
segons equip, que és un fet diferencial respecte CESPA ja que aquesta no ha inclòs totes les
fitxes de tots els mitjans operatius, tot i que en el PPT només es van incloure les més
importants. FCC ha documentat millor i permet llavors acotar aquesta informació sobre els
proveïdors.
2.11.2.1.6.

Valoració de la proposta subcriteri 11.3

Índex de rellevància 5
2.11.2.2.

CESPA

2.11.2.2.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 11.1

Es presenta un pla de manteniment basat en correctiu i preventiu.
Es preveu l'externalització d'algunes tasques de manteniment segons necessitats.
Presentació del projecte OMEGA, Optimització del Manteniment d'Equips i Gestió
d'Actius, buscant una millora en la gestió del cicle de vida complet de la flota.
Analitzen la bondat del programa informàtic que inclouen en tots els tallers de la
companyia i facilita les eines de gestió. L'objectiu és aconseguir tota la traçabilitat del
procés del manteniment dels mitjans i que a més permet un control de la despesa i
una assignació de costos reals que incloguin tant la mà d'obra com els materials i la
subcontractació.
Com a annex es presenta pla de manteniment per tipologia de maquinària.
No especifica les tasques a realitzar al final de la contracta com es sol·licitava en les
bases del Plec i això treu rellevància a la seva proposta.
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2.11.2.2.2.

Valoració de la proposta subcriteri 11.1

Tot i que el projecte Omega és molt interessant i reporta la vessant tècnica i econòmica del

Índex de rellevància 3
2.11.2.2.3.

Anàlisis de la proposta subcriteri 11.2

El rentat dels vehicles es durà a terme mitjançant l'ús de productes respectuosos amb
el medi ambient, com a detergents o desgreixants biodegradables.
Tots els vehicles seran netejats diàriament a la finalització del servei.
2.11.2.2.4.

Valoració de la proposta subcriteri 11.2

Índex de rellevància 3
2.11.2.2.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 11.3

S'aporten compromisos de col·laboració dels proveïdors, que era la base sol·licitada del PPT.
En les fitxes de maquinària es pot concretar també les distàncies al concessionari oficial
segons equip. Donat que CESPA no ha implementat més fitxes tècniques com ha fet FCC per
fer-ho extensiu a tots els mitjans materials, no permet llavors acotar aquesta informació
sobre els proveïdors.
2.11.2.2.6.

Valoració de la proposta subcriteri 11.3

Índex de rellevància 3
2.11.3. Taula resum de valoració del criteri 11
Cespa
Criteri
1
1

Subcriteri

Pla de manteniment de vehicles i
maquinària

Puntua
ció
màxima

Valor
assign
at

0,25

FCC
Puntua
ció
obtingu
da
0,23

11.1

3,00

11.2

3,00

11.3

3,00

Valor
assign
at

Puntua
ció
obtingu
da
0,25

2.12. Criteri 12. Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la
gestió operativa dels serveis de neteja viària i recollida de residus
2.12.1. Prescripcions del PCAP
de comprovar el compliment de
del PPT, totes aquelles propostes tecnològiques que millorin la gestió operativa dels serveis i
la transparència de les dades recollides durant els serveis.
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Subcriteri 12.1. Les característiques i capacitats dels sistemes tecnològics o
informàtics aportats per a la gestió de tots els serveis del Lot 1: software de gestió,
f
les dades, quantitat i qualitat de la informació, posicionament GPS, RFID,
fotografies...,i interacció, relació amb sistemes de pagament per generació, entre
res (fins a 3,00 punts).
Subcriteri 12.2. Les empreses hauran de presentar una simulació del software
descrit en el punt anterior, on es valorarà la traçabilitat de les funcions
potenciantgarantint que totes les funcionalitats descrites estaran incloses en la versió final (fins
a 0,80 punts).
Subcriteri 12.3
punts).
Subcriteri 12.4

mb el proveïdor dels

a 0,45 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.12.2. Proposta de les empreses licitadores
2.12.2.1.

FCC

2.12.2.1.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.1

nta tecnologia per als equips embarcats ARCO40EVO de ID·WASTE són equips
identificació UHF" "Plataforma ID·SOFT és un sistema software dissenyat per
localitzar i monitorar en temps real els vehicles i mitjans de recollida selectiva de
residus i neteja viària".
Tecnologia embarcada basada en la UHF (molt alta freqüència).
Pantalla TFT a la part posterior del vehicle que permet introduir incidències.
Dispositiu canellera de lectura mòbil amb display proposada és el lector ArcoBEAT
"Sistemes embarcats ARCO40EVO i els equips de lectura mòbils ARCOBEAT són els
únics sistemes UHF certificats mitjançant la COMMON CRITERIA ISO/IEC 15408 v3.1
FCC preveu un pla de formació específic per a les TIC.
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-WASTE.
GPS a tots els mitjans, inclosos els carretons portacubells.
Integració amb qualsevol altre programa i/o plataforma.
Preparat per la gestió i fiscalitat dels residus del PaP.
El programa ID·SOFT aporta diferents mòduls de gestió (gestió flotes. generadors,
consulta de dades, incidències, fiscalitat ).
m
2.12.2.1.2.

Valoració de la proposta subcriteri 12.1

Índex de rellevància 3
2.12.2.1.3.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.2

Presenta una simulació del software ID-SOft en la documentació del licitador en obert i
permet veure la configuració del sistema i el que pot reportar. Però no es presenta carta de
2.12.2.1.4.

Valoració de la proposta subcriteri 12.2

Índex de rellevància 3
2.12.2.1.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.3

FCC no especifica si dotarà d'un sistema d'identificació amb targetes, obertura i tancament
als contenidors, únicament a les àrees tancades. FCC no especifica si donarà targetes als
ciutadans ni quantes unitats, tot i que es pressuposa que les aportarà.
2.12.2.1.6.

Valoració de la proposta subcriteri 12.3

Índex de rellevància 3
2.12.2.1.7.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.4

Proposta de manteniment preventiu i correctiu, contractat a la empresa proveïdora del
material i software ID Waste. Es presenta certificat.
2.12.2.1.8.

Valoració de la proposta subcriteri 12.4

Índex de rellevància 5
2.12.2.2.

CESPA

2.12.2.2.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.1

CESPA proposa el programari integral de gestió MAWIS u2, com un sistema SaaS per
al control, planificació i seguiment dels serveis.
És un sistema homologat i certificat en l'ISO 20001, que utilitza avaluacions i criteris
"Information Technology Evaluation Criteria (ITSEC)" i "Common Criteria" per a la
protecció i integritat de les dades generades. Ha estat certificat per l'organisme oficial
BSI a través del Tuvit, assegurant que:
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o Les dades generades no han pogut ser manipulades.
o Les dades generades poden ser utilitzades per a facturació i/o fiscalització ja
que estan certificades i són legalment no contestables.
La plataforma proposada permet, tant a CESPA com a l'Ajuntament de Manlleu, fer
un seguiment i una gestió exhaustiva de l'estat dels serveis en temps real de manera
intuïtiva i visual, contribuint a la millora de la qualitat i un major control del servei.
El programa MAWIS aporta diferents mòduls de gestió: gestió flotes, rutes, taller,
control de qualitat, centre d'informes, àrees d'aportació (Wastip), entre d'altres. Tots
els mòduls estaran integrats en la contracta.
Portal web públic i d'espai d'usuari privat per consulta de dades públiques i privades
vinculades al PxG.
Sistema de fitxatge biomètrics del personal.
CESPA dotarà a tot el personal de servei d'un terminal mòbil durant la seva jornada
laboral amb la finalitat de localitzar en qualsevol moment als treballadors.
Incorpora terminals de mà de MOBA.
Aportaran canelleres pels operaris del PaP.
GPS a tots els mitjans, inclosos els carretons portacubells.
Presenta un calendari d'implantació de tots els sistemes tecnològics.
2.12.2.2.2.

Valoració de la proposta subcriteri 12.1

Respecta a aquest apartat el proveïdor tecnològic és de gran solvència i no genera dubtes
sobre el sistema que es vol configurar.
Índex de rellevància 5
2.12.2.2.3.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.2

Presenta una simulació del software en la documentació del licitador en obert i permet
veure la configuració del sistema i el que pot reportar.
Es presenta una carta de compromís signada per MOBA per garantir les funcionalitats
descrites.
2.12.2.2.4.

Valoració de la proposta subcriteri 12.2

molt completa informació.
Índex de rellevància 5
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2.12.2.2.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.3

CESPA dotarà d'un sistema d'identificació amb targetes, obertura i tancament a totes les
àrees d'aportació i contenidors plurifamiliars essent, aquest cas, una proposta i millora que
pot implementar en el control dels habitatges plurifamiliars.
SO15683 i ISO14443,
capaç de reconèixer la lectura a una distància entre 1-1,5 cm.
CESPA posarà a la disposició dels ciutadans de Manlleu un mínim de 6.700 targetes
electròniques identificatives (SmartCard), amb una reposició anual mínima de 300 targetes.
Aquesta proposta pot incidir en fer ús a qualsevol usuari de les àrees tancades com també
incrementar ja que

només es van calcular per a la població disseminada.

cas, així la distribució de les mateixes hauria de ser pel conjunt de la població.
2.12.2.2.6.

Valoració de la proposta subcriteri 12.3

Índex de rellevància 5
2.12.2.2.7.

Anàlisis de la proposta subcriteri 12.4

Es presenta un contracte de manteniment dels sistemes tecnològics amb l'empresa MOBA, i
aporta document contractual.
2.12.2.2.8.

Valoració de la proposta subcriteri 12.4

Índex de rellevància 5
2.12.3. Taula resum de valoració del criteri 12
Cespa
Criteri

1
2

Subcriteri

Tecnologies de la informació
aplicades a la millora de la gestió
operativa dels serveis de neteja
viària i recollida
12.1
12.2
12.3
12.4

Puntuac
ió
màxima
5,00

Valor
assign
at

FCC
Puntuac
ió
obtingu
da
5,00

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da
3,18
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2.13. Criteri 13. Aplicació per al control de la qualitat del servei
2.13.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 7

formació als u
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.13.2. Proposta de les empreses licitadores
En les bases del Plec es dona un especial anàlisi a com es vol portar a terme el control de
qualitat i tots els indicadors que han de ser controlats per a tots els serveis de neteja o
control hagin de poder treballar per poder fer les valoracions. Basat en un calendari de
qüestió, tot això de manera automatitzada. Un cop oberta la pestanya, es treballarà sobre
una fitxa per indicador, que ha de poder contenir informació diversa i definida en el en el
PPT.
entificar,
qualitat. I aquesta informació es podrà veure per serveis i per zones del municipi.
2.13.2.1.

FCC

2.13.2.1.1.

Anàlisis de la proposta

La proposta que inclou FCC pel control de qualitat es una aplicació web mòbil (Android i
iOS) creada especialment com a eina pel seguiment de la qualitat i control del servei de
recollida i neteja viària.
-Waste i no figura com a tal la seva informació. Per tant, el que fa
es relatar allò que es diu el PPT que es vol i com es vol i, en aquest cas, marquen punt a
punt conforme la app és exactament això.

65 85
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

És per això que no surt cap pantalla de la informació en que es vegi com resulta o que es
pugui valorar. De fet treuen com a base la informació de w-TASK que és una app ja
disponible de c
aquesta nova app, tot i que el que es proposa és un paquet molt més extens.
En qualsevol cas, com que la proposta és indicar que al final es faria allò que es vol que
marca el PPT,
app caldria incloure-la en la planificació prèvia ja que el control de qualitat cal efectuar-lo
No entrem en si ID-Waste pot fer exactament allò que demanen en el PPT, que segur que sí.
que en el mercat existeixen softwares específics de control de qualitat que es fan pensant,
caldrà reportar
sistemàtica prevista que es vol portar a terme o bé, reportar un dels programes que ja
funcionen en el mercat i que compleixen 100% el que queda definit en les bases del PPT.
2.13.2.1.2.

Valoració de la proposta

Índex de rellevància 0
2.13.2.2.

CESPA

2.13.2.2.1.

Anàlisis de la proposta

La proposta que inclou CESPA pel control de qualitat és faria a partir del mòdul de control de
qualitat del software MAWIS2 de MOBBA. El Control de qualitat previst en les bases del PPT
inclou molts dels indicadors que, des del sistema de gestió embarcada, es poden controlar
des del mòdul de qualitat, però aquests només mostren una part que són els de gestió
s que es
volen controlar perquè el seu mòdul no està pensat per això. MAWIS2 controla tot allò que
informació que indica respecte a tot allò que fa cada dia.
Però no està pensat com una eina de control de qualitat integral que no solament englobi
indicadors del seu sistema. Per tant serveix parcialment als objectius fixats.
dia
indicadors i que per cada indicador es pugui fer la fitxa corresponent. La proposta de Mawis
no integra aquesta proposta. Amb tot, el seu el seu mòdul és una bona eina per tal de que
des del Sistema de control de qualitat es pugui extractar informació de determinats
indicadors.
softwares específics de control de qualitat que es fan p
software que treballa uns paràmetres concrets sinó com un sistema pensat per fer una
aquest mòdul de MAWIS per preveure la sistemàtica prevista que es vol portar a terme o bé
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reportar un dels programes que ja funcionen en el mercat i que compleixen 100% el que
queda definit en les bases del PPT.
2.13.2.2.2.

Valoració de la proposta

Índex de rellevància 3
2.13.3. Taula resum de valoració del criteri 13
Cespa
Criteri
1
3

Subcriteri

Puntua
ció
màxima

Aplicació per al control de la qualitat del
servei

1,00

FCC

Valor
assign
at

Puntua
ció
obtingu
da

Valor
assign
at

Puntua
ció
obtingu
da

3,00

1,00

0,00

0,00

2.14.
2.14.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 7.9 del PPT, la qualitat i adequació dels recursos d'informació i supervisió del
servei.

Proposta de registre/comunicat de treball.
ia.
Proposta de supervisió del servei per part de l'empresa adjudicatària.
Proposta d'aplicació d'aspectes de millora contínua al servei.
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2.14.2. Proposta de les empreses licitadores
2.14.2.1.

FCC

2.14.2.1.1.

Anàlisis de la proposta

FCC proposa resumir cada dia en un comunicat resum de serveis en el que figuraran
quins mitjans i amb quin resultat.
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Aporta metodologia de coordinació Ajuntament-empresa.
No especifica proposta de supervisió concreta del servei per part de l'empresa.
Es presenta proposta d'aplicació concreta d'aspectes de millora contínua al servei.
segons necessitats i en una estructura diària, assignant prioritats i uns recursos, si és
el cas, a aquelles zones que requereixin una determinada actuació urgent.

2.14.2.1.2.

Valoració de la proposta

Tot i trobar línies de treball que poden incidir en models de millora contínua com
elements que calia valorar en aquest apartat.
Índex de rellevància 3
2.14.2.2.

CESPA

2.14.2.2.1.

Anàlisis de la proposta

CESPA estarà ple
Es presenta proposta de comunicat de treball previ i posterior a la tasca a realitzar.
realitzaran seguint protocols establerts i
mitjançant eines informàtiques de gestió.
S'aporta un equip de telefonia mòbil tipus smartphone per a cada equip, incloent els operaris
d'escombrada manual que també en duran.
Es presenta un resum de les funcionalitats bàsiques permeses mitjançant accés directe als
sistemes per part dels Serveis Tècnics Municipals.
No especifica proposta de supervisió concreta del servei per part de l'empresa.
No especifica proposta d'aplicació concreta d'aspectes de millora contínua al servei.
2.14.2.2.2.

Valoració de la proposta

La lectura de la seva proposta suposa un compliment de les base del plec i no aporta
avantatges molt rellevants sobre els requeriments mínims orientatius o els exigits en el PPT i
el PCAP.
Índex de rellevància 3
2.14.3. Taula resum de valoració del criteri 14
Cespa
Criteri
1

Subcriteri

Puntuac
ió
màxima
0,25

FCC

Valor
assign
at

Puntuac
ió
obtingu
da

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da

3,00

0,25

3,00

0,25
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4

2.15. Criteri 15. Proposta de campanya inicial de comunicació del servei a
la ciutadania
2.15.1. Prescripcions del PCAP
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
en el capítol 8.3 del PPT, aquelles propostes que desenvolupin més àmpliament la campanya
de comunicació inicial del servei adreçada a la ciutadania.
i
la proposta de desenvolupament, coordinació i execució de les diferents tasques a realitzar
durant la campanya inicial del servei PaP. Caldrà especificar la qualificació del personal i els
mitjans tècnics previstos.
at seran els següents:
Subcriteri 15.1
cronograma previst per dur a terme cada una de les accions detallades en el plec
(fins a 1,00 punts).
Subcriteri 15.2. Descripció en detall de les accions a realitzar en cada una de les
diferents fases (pre-implantació i post-implantació), diferenciant-les entre les accions
a dur a terme pels usuaris domèstics i les de les activitats comercials i industrials (fins
a 4,00 punts).
Subcriteri 15.3. Mitjans humans i materials previstos per la campanya inicial:
accions previstes en el punt anterior. Es valorarà la major dotació del personal
assignat i el material del qual disposin durant la campanya, així com la major inclusió
de criteris socials i ambientals en el seu disseny i execució (ús de materials reciclats,
certificació de gestió sostenible de boscos si es preveu utilitzar fusta, ús de
llenguatge inclusiu, perspectiva de gènere i ocupació, directa o indirecta, de persones
Forma de valoració: ponderació per rellevància.

69 85
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

2.15.2. Proposta de les empreses licitadores
2.15.2.1.

FCC

2.15.2.1.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.1

pecialitzada SPORA. Inclouen el lema de la campanya i com
això però es poden plantejar línies de treball estratègiques i que la comunicació pugui
Escenifiquen unes tasques prèvies abans de la implantació en un context organitzatiu on
10 reunions amb els sectors estratègics de Manlleu.
Constitució d
comissió de millora contínua amb representació de totes les
entitats. La comissió es reunirà com a mínim 1 cop al mes.
Les reunions amb cada un dels sectors es duran a terme durant el primer mes.
El context de la campanya està programat per a cada fase i sobre les quals identifiquen i
i repesca.
Les fases de treball i propostes estan ben organitzades i molt planificades. Dóna molta
importància a la sistemàtica de consolidar la base de dades.
Un cop es disposa de la BDD-habitatges i de la BDD-activitats comprovades, es filtren els
mpanya segregant la
part de domiciliària de la part de comercial i industrial amb dos caps de coordinació.
2.15.2.1.2.

Valoració de la proposta subcriteri 15.1

Tota la proposta de la planificació de la campanya de comunicació està ben treballada però
que no mostra cap estructura o peculiaritats vers a Manlleu. Veiem adequades les
coordinacions segregades de domiciliària i el sector comercial/industrial.
Índex de rellevància 3
2.15.2.1.3.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.2

La seva proposta es basa en les reunions informatives a tots els nivells. En total es faran 400
reunions entre la primera i segona fase adreçades a diversos públics: 10 xerrades diàries de
es faran les reunions, els temps de durada i el contingut de les mateixes.
2.15.2.1.4.

Valoració de la proposta subcriteri 15.2

Índex de rellevància 5
2.15.2.1.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.3

En relació als mitjans de personal i materials:

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
DCB
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I03KM

CTR/19/2020

Acoten la necessitat entre 600 i 700m2 per tal de tenir espai per emmagatzemar-hi, però no

2 furgonetes grans per al repartiment del material i 1 punt itinerant per a fer el repartiment
de kits en les reunions informatives.
No especifiquen què portarà el Kit PaP que es distribuirà als usuaris.

A més de la coordinació general i executiva es proposa la figura de 2 coordinadors de

Sobre la implantació en el sector comercial i industrial els mitjans de personal són:
Lliurament material: 4 educadors al llarg de 12 dies. En fase de repesca: 4 educadors
8 dies. El suport telemàtic el fa 1 educador 12 setmanes.
En fase 1 i 2 (serien els mateixos equips): fase implantació 2 equips formats per 1
tècnic + 2 informadors (4 setmanes). Visites de repesca PaP: 2 informadors 1
setmana. Atenció telemàtica: 1 informador 7 setmanes.
2.15.2.1.6.

Valoració de la proposta subcriteri 15.3

en el seu disseny i execució i, com a tal, no es pot valorar i penalitza la valoració. Tampoc
aclareix els mitjans materials del Lot i què es distribuirà als usuaris. El personal que posarà a

Índex de rellevància 3
2.15.2.2.

CESPA

2.15.2.2.1.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.1

per la posada en marxa de la campanya. De base, incorporen ja el lema de la campanya i
com es difondrà. El cronograma de les tasques és molt detallat i treballat.
Implementen una fase prèvia amb accions que generen expectativa a la població, el que
anomenen "accions de visibilitat". El cronograma per cada fase estableix tres estadis preimplantació/implantació i post implantació. La proposta comunicativa de la campanya
(eslògan de la campanya, grafismes, objecte) és molt encertada i dóna molt joc.
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Inclouen en les accions els materials en diferents idiomes, tenint en compte la població
migrant en Malleu, amb pes específic.
Per cada fase el cronograma classifica les accions que es portaran a terme (mitjans,
materials personal, etc.) i es farà en què consisteix a qui va adreçada, localització.
Aporten cronograma de les campanyes anuals del 2021 al 2029 i defineixen les temàtiques
anuals que abastarien diversos camps. És una proposta que, evidentment, hauria de ser
El cronograma inclou també les accions de seguiment, donarà Kits porta a porta a
nouvinguts i realitzarà accions informatives.
2.15.2.2.2.

Valoració de la proposta subcriteri 15.1

Nivell de rellevància 5
2.15.2.2.3.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.2

Es presenta una descripció en detall de les accions a realitzar en cada una de les diferents
fases (pre-implantació i postdur a terme entre domèstics i comercials i industrial.
assolir la millor solució.
Pre-implantació: (1 cap de coordinació): 2 setmanes cartes informatives i difusió digital,
creació de la taula permanent amb associacions i col·lectius Acoten i detallen qüestions
rellevants com per exemples les accions adreçades a estrangers i les entitats: Entitat

A les 5 setmanes abans de la implantació: 15 reunions informatives (2 informadors de
campanya).
Visita a tots els establiments al llarg de tres setmanes i tres xerrades informatives. Es lliurarà
el material a les activitats comercials i industrials de tots aquells establiments que constin al
cens fiscal de la taxa de deixalles. No es posa en dubte la informació de la base de dades
que haurà de reportar l'Ajuntament. En fases post implantació es farà seguiment, i anàlisi de
punts crítics.
Identifica cada acció amb una descripció complerta de la mateixa. Especifica els mitjans però
no acota horaris que permetin veure les hores de serveis o de cada reunió informativa. En
aquest cas, la proposta de FCC està millor definida.
El material a distribuir entre la població és complert: Kit PAP (Revista en diversos idiomes,
cubells,imant,2 paquet bosses compostables i 1 de semitransparent, adhesius nevera,
adhesius tèxtil sanitari.
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2.15.2.2.4.

CTR/19/2020

Valoració de la proposta 15.2

Índex de rellevància 5
2.15.2.2.5.

Anàlisis de la proposta subcriteri 15.3

Respecte als mitjans personals i materials és una informació no tan detallada com la definida
en la campanya de FCC.
Aspectes a remarcar:
Inclouen 1 furgoneta com a mitjà material pel trasllat del material de la campanya
Lv-Sinappsis®: és una eina desenvolupada en un entorn web responsive, cosa que permet el
seu ús des de qualsevol dispositiu i amb qualsevol navegador. Dissenyada per la gestió,
control i seguiment de campanyes informatives i de sensibilització ambiental.
pe
ser important.
En els mitjans de personal:
-

1 Cap d'equip: que ho coordina tot.

accions.
En la informació reportada queda molt difusa la dedicació del personal i el que pot implicar
en hores de treball. Estan ben definits els períodes en que treballaran i les setmanes de
treball però no les dedicacions.
CESPA documenta els criteris socials i ambientals en el seu disseny i execució un fet que no
està detallat en la proposta de FCC.
2.15.2.2.6.

Valoració de la proposta 15.3

Índex de rellevància 5
2.15.3. Taula resum de valoració del criteri 15
Cespa
Criteri
1
5

Subcriteri

Proposta de campanya inicial de
comunicació del servei a la
ciutadania

Puntuac
ió
màxima

Valor
assign
at

8,00

FCC
Puntuac
ió
obtingu
da
8,00

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da
6,40
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15.
1
15.
2
15.
3

3.

VALORACIÓ GLOBAL CRITERIS LOT 1.

Cespa
Criteri

1

Subcriteri

Posada en
marxa

Puntuaci
ó
màxima

Valor
assig
nat

FCC
Puntua
ció
obting
uda

Valor
assig
nat

Puntua
ció
obting
uda

2,50

1,90

2,50

6,00

5,20

2,00

1.1
1.2
2

Organització i desenvolupament dels serveis
bàsics de neteja
2.1 Escombrada Manual
2.1.1

0,50

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.2

0,50

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.3

0,50

3,00

0,30

5,00

0,50

2.1.4

0,50

5,00

0,50

0,00

0,00

2.2.1

5,00

0,50

0,00

0,00

2.2.2

3,00

0,30

5,00

0,50

2.2.3

3,00

0,30

5,00

0,50

2.2.4

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.1

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.2

5,00

0,50

0,00

0,00

2.1.3

3,00

0,50

0,00

0,00

2.1.4

5,00

0,50

0,00

0,00

2.2 Escombrada Mixta

2.3 Tractaments d'Aigua

3

Recollida porta a porta
3.1
3.2

9,00

9,00

1,00
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

Proposta de recursos humans

2,00

1,80

1,50

3,50

2,50

2,80

2,25

0,75

2,25

4.1
4.2

5

4.3
Qualitat, adequació i coherència dels recursos
materials
5.1
5.2
5.3

6

Instal·lacions del servei proposades
6.1
6.2
Propostes de mesures o elements que
potenciïn la innovació i redueixin els impactes
ambientals del contracte

3,00

3,00

1,80

5,00

3,00

8

Emissions atmosfèriques de la flota de vehicles

3,00

0,00

0,00

5,00

3,00

9
1
0

Contaminació acústica dels vehicles
Proposta de gestió sostenible dels residus de
les festes

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

0,25

0,25

0,15

0,25

0,23

0,25

5,00

3,18

10.1
10.2
1
1

1
2

Pla de manteniment de vehicles i maquinària
11.1

3,00

11.2

3,00

11.3
Tecnologies de la informació aplicades a la
millora de la gestió operativa dels serveis de
neteja viària i recollida

3,00
5,00

12.1
12.2
12.3
12.4
1
3
1
4

Aplicació per al control de la qualitat del servei

1,00

3,00

1,00

0,00

0,00

0,25

3,00

0,25

3,00

0,25
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1
5

Proposta de campanya inicial de comunicació
del servei a la ciutadania

8,00

8,00

6,40

49,00

37,68

28,28

15.1
15.2
15.3
Total

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
DCB
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I03KM

4.

CTR/19/2020

REVISIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES. LOT
2

Tal i com estableix el PCAP, les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica,
entesa com el document bàsic de cada oferta en el q
determinacions del plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), amb els annexos
siderin oportuns per exposar de la millor
manera possible la seva proposta de prestació del servei.
Per a cada criteri, se seguirà la mateixa estructura de revisió i valoració:
En primer terme, es detallarà el criteri de valoració i la ponderació de la puntuació

establerta.
A continuació se sintetitzen les propostes que han formulat les empreses licitadores i
la seva valoració.

4.1.

Criteri 1. OPERATIVA DEL SERVEI

4.1.1. Prescripcions del PCAP
servei del Lot 2 de recollida de voluminosos.
Per a procedir a la valoració es tindrà en compte:
Subcriteri 1.1: les propostes orientades a obtenir una major capacitat d'adaptació
dies fixos de recollida. Es prioritzarà que la ciutat quedi el màxim de neta en especial
durant el cap de setmana (fins a 8,00 punts).
Subcriteri 1.2: les propostes enfocades a facilitar la conservació dels residus durant
les operacions de recollida, transport i descàrrega a la deixalleria o centre que es
designi, per tal que puguin ser aprofitables dins del programa de recuperació de
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Subcriteri 1.3: Les propostes encaminades a augmentar l'eficàcia del servei de
recollida en els dies fixos programats (fins a 3,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
4.1.2. Proposta de les empreses licitadores
4.1.2.1.

TAC Osona

4.1.2.1.1. Anàlisis de la proposta. Subcriteri 1.1

d
Tac Osona proposa un equip de treball format per un Oficial 1ª amb funcions de
conductor i un ajudant amb categoria peó.
el qual disposarà de les
següents característiques per a realitzar la tasca: MMA de fins a 3500 kg, plataforma
elevadora i alces laterals.
El vehicle portarà incorporat un sistema de seguiment per GPS.
ent per tal de poder localitzar al
personal del vehicle i un correu electrònic per a poder informar de qualsevol
incidència que es produeixi relacionada amb la prestació del servei. D'aquesta
manera pretenen poder actuar ràpidament davant de qualsevol prioritat i/o urgència.
La freqüència del servei serà de 3 jornades setmanals en torn de matí i es
desenvoluparan els dilluns, dimecres i divendres.
Les diferents jornades laborals previstes per a cadascun dels operaris del servei són:
o 6 hores/jornada els dilluns.
o 5 hores/jornada el dimecres.
o 6 hores/jornada el divendres.
Amb aquest horari es vol garantir que es podran realitzar totes les recollides PaP
previstes. A més, afirmen que hi haurà temps suficient durant la jornada laboral per
actuar sobre altres incidències de les que es pugui tenir coneixement, així com la
hagin abandonat, prioritzant que la ciutat quedi el màxim de neta durant el cap de
setmana.
Proposen afegir 2 hores de reforç els dilluns i divendres, per completar el conjunt dels
recorreguts per les 3 zones en un sol dia, passant pels punts conflictius que ja tenen
localitzats.
4.1.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 1.1

Com a criteri general presenta una proposta tècnica molt concreta que es considera
excel·lent en quan al grau de detall de la distribució de les hores de serveis i la seva
flexibilitat de realització per adaptar-se a la realitat diària del servei. També s'especifiquen
les zones a realitzar per dia de recollida.
Finalment indiquen com solucionar la recollida en les zones més problemàtiques del municipi.
Nivell de rellevància: 5
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4.1.2.1.3. Anàlisi de la proposta. Subcriteri 1.2

Aspectes que detallem de la seva proposta enfocats a facilitar la conservació dels residus
durant les operacions de recollida, transport i descàrrega:
Proposen un desballestament bàsic dels voluminosos a fi i a efecte de poder aprofitar
aquells objectes que puguin ser classificats i/o reparats per a una posterior
valorització o reutilització dels materials que els componen.
Es protegiran amb mantes els mobles o altres elements que es recullin en bon estat,
-los dels cops que puguin rebre durant el transport.
Específicament, per a les neveres i aparells amb CFC es tindrà en compte no trencar
Es descriu la seva llarga experiència en la gestió i reutilització de residus en serveis
similars.
4.1.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 1.2

Es detallen vàries propostes per a les diferents tipologies de residus a recollir per tal
d'assegurar el seu bon estat de conservació i el reaprofitament dels seus materials, fent
palesa la seva experiència en el procediment que descriuen.
Nivell de rellevància: 5
4.1.2.1.5. Anàlisis de la proposta. Subcriteri 1.3

Aspectes que detallem de la seva proposta respecte a les propostes que es fan amb
tema de
localització GPS/GPRS. També tindran disponible un aplicatiu que permetrà entrar la
informació requerida de manera immediata a la realització del servei i la presa de
fotografies que puguin acreditar el compliment del mateix. Aquest podrà ser
consu

serveis.
Per a fer un seguiment dels treballs, es generarà un projecte de manteniment en el
programa de planificació (TacProd), en el que es determinaran les tasques a realitzar,
diàriament revisarà les fitxes entrades per conèixer la situació de les incidències per
tal de que es puguin prendre les mesures pertinents.
Es disposarà dels telèfons i correus electrònics dels responsables de l'empresa per
poder comunicar qualsevol tipus d'informació respecte del servei de recollida
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4.1.2.1.6. Valoració de la proposta. Subcriteri 1.3

Es proposen diferents sistemes de control del servei per tal de garantir la disponibilitat
d'informació en temps real i facilitar la capacitat de reacció davant de possibles incidències,
augmenta
.
Nivell de rellevància: 3
4.1.3. Taula resum de valoració del criteri 1
TAC Osona
Criteri

Subcriteri

1 Operativa de servei

4.2.

Puntuació
màxima

Valor
assignat

15,00

Puntuac
ió
obtingu
da
13,80

1.1

8,00

5,00

8,00

1.2

4,00

5,00

4,00

1.3

3,00

3,00

1,80

CRITERI 2. PROPOSTA DE RECURSOS HUMANS

4.2.1. Prescripcions del PCAP
aquelles propostes amb millor coherència i adequació de la plantilla i llocs de treball,

Subcriteri 2.1. Les propostes que justifiquin en la seva oferta l'explicació i
metodologia de càlcul per arribar a la quantitat de personal, llocs de treball i plantilla
equivalent proposada en la seva oferta, indicant categoria i torn de treball (fins a
6,00 punts).
Subcriteri 2.2. Desenvolupament del pla de formació del personal del servei. Aquest
3,00 punts).
Subcriteri 2.3
ment

i

acompanyament (fins a 6,00 punts).
Subcriteri 2.4
Persones i Promoció Econòmica municipal per la millor consecució de les
consideracions socials del contracte (fins a 5,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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4.2.2. Proposta de les empreses licitadores
4.2.2.1.

TAC Osona

4.2.2.1.1. Anàlisis de la proposta subcriteri 2.1

Respecte a la metodologia utilitzada pel càlcul dels recursos humans necessaris pel
desenvolupament del servei:
proposen i no especifiquen quina seria la plantilla equivalent.
per la brigada és de 07:00h a 13:00h els dilluns i
els divendres, i de 07:00 a 12:00h els dimecres, podent ampliar aquestes jornades a
Es proposa una brigada formada per un conductor amb categoria Oficial 1ª i un
ajudant amb categoria peó
Indiquen com actuaran en cas d'haver de substituir al personal.
Especifiquen de quin personal disposen per fer aquestes substitucions.
4.2.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 2.1

El que es valora en aquest criteri es la metodologia utilitzada per al càlcul del personal
pot valorar adequadament.
Índex de rellevància 0
4.2.2.1.3. Anàlisis de la proposta subcriteri 2.2

Respecte del pla de formació presentat, es destaquen els següents aspectes:
Es proposa un pla de formació complert el qual té en compte diferents àrees
hores anuals totals que tenen previst dedicar a aquesta formació.
Preveuen realitzar formació específica en temàtica de perspectiva de gènere i
perspectiva LGTBI.
novembre de 2019.
4.2.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 2.2

Presenten un pla de formació complert que compleix el requisit exigit en els criteris
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ta disposar

Índex de rellevància 3
4.2.2.1.5. Anàlisis de la proposta subcriteri 2.3

AC
Osona inclou els següents aspectes en la seva oferta:
discapacitat. Aquest equip està format per una psicòloga i una treballadora social de
CV on es detallen la formació i la seva experiència
laboral.
Riscos Laborals amb el seu corresponent responsable, per a fer el seguiment dels
treballs que es realitzin al llarg del servei.
Adjunten una taula amb el resum de les persones vinculades al contracte i les
tasques que els hi seran assignades, un organigrama amb la titulació del personal i
els CV de les persones encarregades del servei a nivell tècnic.
Concreten mol
social i la proposta de seguiment i acompanyament social dels seus treballadors/es.
4.2.2.1.6. Valoració de la proposta subcriteri 2.3

Es fa una presentació molt completa del projecte d'inserció laboral que desenvolupa
l'empresa així com del seguiment i acompanyament que fan dels seus treballadors/es en
diferents situacions que es poden esdevenir.
També es detalla el nom, càrrec, titulació i experiència de tot el personal, tant directe com
de suport, del qual es disposarà al llarg dels anys de durada del contracte.
Índex de rellevància 5
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4.2.2.1.7 Anàlisis de la proposta subcriteri 2.4

a les Persones i Promoció

social.
ectiu serà el de planificar accions conjuntes per identificar i atendre aquestes
necessitats, i col·laborar també amb tot allò que puguem oferir al municipi.
4.2.2.1.8. Valoració de la proposta subcriteri 2.4

Es desenvolupen amb elevat grau de detall les diferents tasques de coordinació que es
durant a terme al llarg del contracte de servei.
4.2.3. Taula resum de valoració del criteri 2
TAC Osona
Criteri
2

Subcriteri

Puntuació
màxima

Proposta de recursos humans

Valor
assignat

20,00

Puntuac
ió
obtingu
da
10,40

2.1

6,00

0,00

0,00

2.2

3,00

3,00

1,80

2.3

6,00

3,00

3,60

2.4

5,00

5,00

5,00

4.3. CRITERI 3. QUALITAT, ADEQUACIÓ I COHERÈNCIA DELS RECURSOS
MATERIALS
4.3.1. Prescripcions del PCAP
enllà de comprovar el compliment de
les prescripcions establertes pel PPT, es valorarà, en funció de les especificacions indicades
adequació dels recursos material
proposada.
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Es tindran en compte els següents aspectes:
Subcriteri 3.1
metodologia de càlcul per arribar a la quantitat de material proposat en la seva oferta
(fins a 4,00 punts).
Subcriteri 3.2: menor impacte ambiental del servei complint, pel que fa als vehicles,
respondran a criteris de compra pública innovadora i tindran com a màxim objectiu la
optimització del servei i la millora de la sostenibilitat global del contracte (fins a 6,00
punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
4.3.2. Proposta de les empreses licitadores
4.3.2.1.

TAC Osona

4.3.2.1.1. Anàlisis de la propostes subcriteri 3.1

Es proposa l'adquisició d'un vehicle però no s'ha especificat el mètode de càlcul per arribar al
nombre final de vehicles oferts.
4.3.2.1.2. Valoració de la proposta subcriteri 3.1

El que es valora en aquest criteri es la metodologia utilitzada per al càlcul dels vehicles
pot valorar adequadament
Índex de rellevància 0
4.3.2.1.3. Anàlisis de la propostes subcriteri 3.2

TAC Osona inclou els següents aspectes en la seva oferta:
responsable, contribuint així a la millora de la sostenibilitat global del contracte.
S'inclou la taula de l'Annex 14 i es comprova que el vehicle proposat compleix amb
els requeriments mínims exigits en la mateixa taula.
4.3.2.1.4. Valoració de la proposta subcriteri 3.2

Amb l'explicació i les dades aportades a l'oferta, es comprova que el vehicle que es proposa
adquirir per el desenvolupament del servei compleix els requisits demanats en aquest criteri
de valoració.
Índex de rellevància 5
4.3.3. Taula resum de valoració del criteri 3
TAC Osona
Criteri

Subcriteri

Puntuació
màxima

Valor
assignat

Puntuac
ió
obtingu
da

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
DCB
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I03KM

3

CTR/19/2020

Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials

5.

10,00

6,00

6.1

4,00

0,00

0,00

6.2

6,00

5,00

6,00

VALORACIÓ GLOBAL CRITERIS LOT 2.

TAC Osona
Criteri
1

2

3

Subcriteri

Puntuació
màxima

Operativa de servei

Valor
assignat

15,00

Puntuac
ió
obtingu
da
13,80

1.1

8,00

5,00

8,00

1.2

4,00

5,00

4,00

1.3

3,00

3,00

1,80

Proposta de recursos humans

20,00

10,40

2.1

6,00

0,00

0,00

2.2

3,00

3,00

1,80

2.3

6,00

3,00

3,60

2.4

5,00

5,00

5,00

Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials

10,00

6,00

6.1

4,00

0,00

0,00

6.2

6,00

5,00

6,00

Total

45,00

30,20

Conclusions
aloracions a la Mesa de contractació als efectes oportuns.
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