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INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A
JUDICI DE VALOR INCLOSOS EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA
VIÀRIA (SOBRE B) DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT
Atesa la necessitat de contractar una empresa per al servei de recollida de residus i
neteja viària del municipi de Corbera de Llobregat, i d’acord amb el procediment de
contractació, s’ha presentat una única oferta al registre de l’Ajuntament.
Acta d’obertura d’ofertes del sobre B, en data 7 de juliol de 2021:

03/08/2021

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició:
1. SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740 i registre d’entrada 2021/7563, de
5 de juliol
L’oferta ha estat admesa.
Un cop examinada la documentació presentada per l’única empresa licitadora,
l’equip tècnic encarregat de la valoració de la documentació obrant al sobre B va
considerar imprescindible requerir documentació addicional respecte de determinats
aspectes puntuables, per no quedar suficientment explicada.

Gemma Ariasol Pinto

Es procedeix a valorar l’oferta segons els criteris fixats a la clàusula 3.7.2 Criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor amb una puntuació màxima de 40
punts.

Els criteris d’adjudicació valorats són:

1. Servei de recollida PaP de residus domiciliaris i comercials (12 punts)
2. Àrees tancades amb control d’accés i mini àrees
(5 punts)
3. Altres serveis descrits en el plec (recollida de vidre, repassos, buidatge
de la caixa de transferència de bolquers, mercats setmanals, actes i
esdeveniments)
(4 punts)
4. Servei de neteja viària
(6 punts)
5. Descripció dels mitjans personals
(3 punts)
6. Tecnologia de control i seguiment
(6 punts)
7. Servei de resolució d’incidències i atenció continuada
(3 punts)
8. Model d’informe de servei i participació
(1 punt)

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

03/08/2021

Signatura 2 de 2

En data 29 de juliol s’ha rebut resposta amb els aclariments referents al
requeriment efectuat en referència a la documentació tècnica presentada al sobre B
entrat via telemàtica mitjançant RE 2021-8509 a les 12:55:00 essent presentat
dins de termini i de forma correcta.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

8bd352b0d23d48618d315c587b8d09d4001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Estat

La valoració de subcriteris de cada apartat obtingut és la següent:

1. SERVEI DE
COMERCIAL

RECOLLIDA

PaP

DE

RESIDUS

DOMICILIARIS

03/08/2021

Fins a 12 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Dimensionament del servei: planificació,
programació,
organització,
rutes,
transferències i descàrrega final per ruta

4 punts

2 punts

Valoració
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació
El servei de recollida s’ha previst amb 3 rutes diferents que donen servei al
conjunt del municipi.

Gemma Ariasol Pinto

Mitjans materials: vehicles per ruta i grau
d’ús i coherència amb el dimensionament

2,5 punts

1 punt

Valoració
Els mitjans materials compleixen tots els requisits
Justificació
El servei preveu per la recollida de residus al municipi:
-

2 vehicles bicompartimentats de 22 m3 (nou)

-

1 vehicle bicomparitmentat de 16 m3 (nou)

-

1 vehicle satèl·lit nous OR3 Ros Roca elevador (3,5 m3) (nou)

-

1 vehicle satèl·lit nous OR5 Ros Roca elevador (5,5 m3) (nou)

-

1 vehicle ganxo i caixa oberta de 20 Tn per recollida de vidre (nou)

-

1 vehicle de càrrega posterior bicompartimentat de 18 m3 de reserva
(aportat per Sevitransfer)

-

1 vehicle de càrrega posterior bicompartimentat de 18 m3 de reserva
(aportat per l’Ajuntament de Corbera)

-

1 vehicle de càrrega posterior caixa oberta de 6 m3 de reforç (aportat
per l’Ajuntament de Corbera)

-

1 vehicle ganxo i caixa oberta de 20 Tn de reserva (aportat per

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

03/08/2021

Signatura 2 de 2

El plec recull les descàrregues finals a les plantes de tractament final
indicades en el PCT, sense necessitat de transferències intermitges, excepte
per la fracció de tèxtil sanitaris, que es preveu una descàrrega intermitja a la
caixa de 12 m3 ubicada a les instal·lacions de l’empresa.
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l’Ajuntament de Corbera)
-

1 vehicles auxiliar caixa oberta amb plataforma elevadora de 3,5 Tn
(aportat per Servitransfer)

-

1 Vehicle d’inspecció (nou)

Mitjans personals: detall del personal adscrit
a
cada
ruta
i
coherència
amb
el
dimensionament

2,5 punts

1 punt

Valoració
Els mitjans personals compleixen tots els requisits

03/08/2021

Justificació
Les tres rutes per fer la recollida PaP estan previstes inicialment amb un
conductor i dos operaris. Els operaris de cada ruta poden donar més
versatilitat al servei, ja que els mateixos operaris podran, si el servei ho
requereix, fer la funció d’operari-conductor dels vehicles auxiliars adscrits a
cada ruta.
La recollida de vidre la realitzarà amb un únic conductor.
La recollida de bolquers de grans generadors la realitzarà un únic conductor.
El servei de recollida de reforç comercial el realitzarà un conductor i un
operari.

Gemma Ariasol Pinto

Grau
d'adaptació
del
servei
a
les
característiques del municipi -zones amb
carrers estrets, etc.-. Disseny i coherència de
la proposta per tal de garantir el bon nivell
del servei en funció de les característiques del
municipi

2 punts

1 punt

Valoració
L’oferta preveu l’adaptació al municipi, però es detecta alguna mancança de
detall
Justificació
Els vehicles aportats per la contracta
-

- Vehicles de 22 m3, amb una potència de 380 CV i caixa de canvis
automàtica indicat per carrers amb fortes pendents. El vehicle consta
d’un tercer eix direccional que ofereix un radi de gir idèntic al d’un
vehicle de 18 Tn.

-

Vehicle de 16 m3, amb una potència de 340 CV i caixa de canvis
automàtica, indicat per carrers amb fortes pendents. Aquest vehicle
recol·lector és més curt que un de 22 m3 i dona més versatilitat als
carrers amb angles de gir una mica més justos, com és el cas d’alguns
carrers del municipi de Corbera.

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

03/08/2021

Signatura 2 de 2

El servei de repassos (segons incidències detectades) el realitzarà un
conductor amb el suport d’un peó.
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-

Vehicles satèl·lits OR3 i OR5, aptes per donar servei als carrers més
estrets del municipi, on el pas dels vehicles de 16 o 22 m3 no poden
passar.

03/08/2021

El servei de recollida s’ha organitzat en funció de les característiques del
municipi:
-

Carrers estrets: recollida amb els vehicles de dimensions reduïdes
(OR3 i OR5)

-

Carrers sense sortida i sense radi de gir: vehicles de dimensions
reduïdes (OR3 i OR5) i suport dels operaris a peu.

-

Carrers amples i sense sortida amb radi de gir: recollida amb vehicles
de grans dimensions (16 o 22 m3)

Reforços de recollida comercial, amb proposta
organitzativa de la recollida, descripció de
l’operativa i funcionament de tots els
reforços, mitjans, coordinació amb altres
serveis...

1 punt

0,5 punts

Valoració
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació
El reforç de la recollida comercial es realitzarà mitjançant el vehicle
bicompartimentat de 16 m3 acompanyat de l’equip caixa oberta OR5, que
serà qui realitzarà la recollida del centre del nucli i carrers estrets.

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021

Signatura 2 de 2

La recollida de bolquers i tèxtil sanitari es farà amb el vehicle caixa oberta
OR3. En cas de ser necessari es podran intercanviar els vehicles satèl·lit
d’ambdós serveis.

2. ÀREES TANCADES I MINIÀREES
Fins a 5 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Dimensionament del servei: planificació,
programació,
organització,
rutes,
descàrregues intermèdies o transferències i
descàrrega final per ruta.

1 punt

0,5 punts

Valoració
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
Justificació

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

La construcció de les àrees tancades s’ha programat entre 1 de desembre fins
a 1 de febrer. Un cop definides les ubicacions definitives i el seu dimensionat,
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la construcció de les àrees tancades es preveu que duri tres setmanes.
La recollida de les àrees tancades està integrada dins les rutes de recollida i
es detallen en el plànol 2 aportat en data 29 de juliol.
Mitjans materials: vehicles per ruta i grau d’ús
i coherència amb el dimensionament

0,5 punts

0,25
punts

Valoració
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec
Justificació

03/08/2021

Tots els equips proposats estan configurats amb elevadors per carregar
contenidors fins a 1.100 litres.
Mitjans personals: detall del personal adscrit
a
cada
ruta
i
coherència
amb
el
dimensionament

0,5 punts

0,25
punts

Valoració
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec
Justificació
La recollida de les àrees tancades la realitzaran els tres equips de treball
destinats a fer la recollida PaP.

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021

Signatura 2 de 2

Requeriments tècnics de la instal·lació de les
àrees tancades amb control d’accés i de les
mini àrees

1 punt

1 punt

Valoració
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els millora
Justificació
L’empresa proposa àrees tancades amb estructures modulars. Estaran
equipades amb sistema d’apertura electrònica amb lector de targetes,
càmeres de vigilància i amb enllumenat.
Àrees tancades amb una mínima necessitat de manteniment i facilitar el
desmuntatge en cas que sigui necessari.
L’estructura de fusta estarà tractada (risc 3b).
La coberta proposada combina la impermeabilització amb la màxima
durabilitat i facilitat de muntatge i desmuntatge.
Els mòduls es poden fixar amb elements de formigó prefabricats.
El tancament lateral preveu un anell perimetral que lliga els diferents mòduls
i amb el pendent necessari per a una correcta evacuació de les aigües de
pluja.

Marta Busquet Albertí
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Es proposa un sistema constructiu modular de manera que tots els elements
es puguin reubicar en un altre punt fàcilment.
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Disseny exterior de les àrees tancades i mini
àrees

1 punt

1 punt

Valoració
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els millora
Justificació
L’empresa proposa un disseny exterior de les àrees inspirat en la natura, amb
estructura de pi a l’exterior i unes formes que evoquen les branques dels
arbres.
Es proposa una gamma de colors amb màxima integració paisatgística (gris
envellit i verd pedra de riu)
03/08/2021

La fusta es texturitzarà per les 4 cares per tal ressaltar la veta de la fusta.
Disseny interior de les àrees tancades i mini
àrees

1 punt

1 punt

Valoració
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els millora
Justificació

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021

Signatura 2 de 2

Es proposa un panell de 200 x 200 cm per separar dins de l’àrea tancada la
minideixalleria de l’àrea de contenidors de les diferents fraccions.

3. ALTRES SERVEIS DESCRITS EN EL PLEC (RECOLLIDA DE VIDRE,
REPASSOS, BUIDATGE DE LA CAIXA DE TRANSFERÈNCIA DE
BOLQUERS, MERCATS SETMANALS, ACTES I ESDEVENIMENTS)
Fins a 4 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Dimensionament dels serveis: planificació,
programació,
organització,
rutes,
transferències o descàrrega final per ruta

2 punts

1 punt

Valoració
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació
La recollida de vidre s’ha previst en funció de les ubicacions actuals dels
contenidors.
El servei de repassos es farà en horari de tarda i segons les incidències
detectades registrades pel servei, donant cobertura a la totalitat del municipi.

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

La caixa de transferència de bolquers de 12 m3 estarà ubicada a les

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

8bd352b0d23d48618d315c587b8d09d4001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Núm. Registre sortida: SALID 2021/4986 - Data Registre: 01/10/2021 11:21:00
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

instal·lacions de l’empresa (inicialment previst a Gelida), i el buidat es farà a
la planta de Gavà-Viladecans, sempre que sigui necessari.
S’ha previst un servei de recollida durant el mercat setmanal de dissabtes i
per actes i esdeveniments.
Mitjans materials i personals: vehicles per
ruta i grau d’ús, detall del personal adscrit a
cada ruta i servei, i coherència amb el
dimensionament

2 punts

1 punt

Valoració
Els mitjans compleixen tots els requisits fixats en el plec

03/08/2021

Justificació
Es farà mitjançant un vehicle ganxo 20 Tn caixa oberta amb un conductor. El
servei es realitzarà en horari diürn (matí) en hores de poca afluència de
trànsit.
El servei de repassos es farà amb un caixa oberta de 3,5 Tn. El serveis el
conformaran un conductor i un peó.
El camió ganxo caixa oberta de 20 Tn s’utilitzarà pel trasllat de la caixa de
transferència de 12 m3 de bolquers i tèxtil sanitari fins a la planta de destí.

Gemma Ariasol Pinto

Signatura 2 de 2

4. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

03/08/2021

El servei de recollida tant del mercat setmanal com actes festius i
esdeveniments es realitzarà amb un vehicle caixa oberta de 3,5 Tn amb
plataforma operat 1 conductor i 1 peó. L’horari de recollida del mercat
setmanal es durà a terme els dissabtes a partir de les 15:00 h.

Dimensionament del servei: planificació,
programació, organització, rutes i descàrrega
final per ruta.

3 punts

3 punts

Fins a 6 punts

Valoració
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el plec i el millora
Justificació
-

Escombrada manual diària al sector A i mensual motoritzada als
sectors B i C

-

Escombrada mecànica 2 dies a la setmana al sector A, i 1 cop al mes
als sectors B i C

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

El servei de neteja viària proposat inclou:
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03/08/2021

-

Altres neteges (mercat setmanal) amb un total de 52 jornades l’any.

-

La neteja escocells la realitzaran els equips d’escombrada manual amb
la mateixa freqüència de l’escombrada manual.

-

Buidat, neteja i manteniment de papereres i cendrers la realitzaran els
equips d’escombrada manual amb la mateixa freqüència de
l’escombrada manual.

-

La neteja de pintades de zones / edificis públics amb un màxim de 12
jornades l’any.

-

La neteja d’entorns de contenidors amb un màxim de 26 jornades
l’any.

-

Les neteges d’emergència amb un màxim de 20 jornades l’any.

-

La retirada de deixalles i similars abandonats en sòl no urbà amb un
màxim de 28 jornades l’any.

-

Fregat i regat de carrers amb un màxim de 9 jornades l’any

-

Neteja de fonts de l’àmbit urbà 1 jornada al mes.

-

Neteja de la zona esportiva semi-coberta amb un màxim de 6 jornades
l’any.

-

Neteja en diumenges i festius amb un màxim de 67 jornades l’any.

Mitjans materials: vehicles per ruta i grau d’ús
i coherència amb el dimensionament

1 punt

1 punt

Valoració
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el plec i els
milloren

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021
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Justificació
Els mitjans aportats
-

Escombradora d’aspiració sobre xassís de 6 m3 (nova)

-

Escombradora d’aspiració de 6 m3 (aportada per l’Ajuntament de
Corbera)

-

Escombradora d’aspiració de 3 m3 (aportada per Servitransfer)

-

Camió d’aiguabatre de reforç (aportat per Servitransfer)

-

Furgó hidronetejador (nova adquisició)

-

Camió caixa oberta
Servitransfer)

-

4 carrets portacubells (nova adquisició)

-

1 equip hidropressió (nova adquisició)

-

2 bufadors elèctrics (nova adquisició)

-

2 desbrossadores elèctriques (nova adquisició)

amb

plataforma

de

Mitjans personals: detall del personal adscrit
a
cada
ruta
i
coherència
amb
el
dimensionament

3,5

Tn.

1 punt

(aportat

per

0,5 punts

Marta Busquet Albertí
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Valoració
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El mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el plec
Justificació

03/08/2021

El servei de neteja viària consta d’un total de 8 equips:
-

Els equips d’escombrada manual el formen 4 peons

-

Els equips d’escombrada mecanitzada i motoritzada el formen 1
conductor de viària i 1 peó especialista

-

Altres neteges (mercat setmanal) el formen 1 peó especialista i 1
conductor de viària

-

La resta de serveis es realitzen per peó especialista, peó de viària o
conductor en funció de les necessitats i serveis.

Grau
d'adaptació
del
servei
a
les
característiques del municipi. Disseny i
coherència de la proposta per tal de garantir
el bon nivell del servei en funció de les
característiques del municipi.

1 punt

0,5 punt

Valoració
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació
Els serveis de neteja viària s’han dissenyat i programat en funció de les
característiques del municipi (diferents zonificacions).

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021
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Es preveu que el servei de neteja viària estigui perfectament coordinats amb
el servei de recollida Porta a Porta, a fi d’evitar efectes colaterals derivats de
la implantació del nou sistema de recollida.
La neteja viària preveu diferents tipus de serveis: els bàsics programats, els
complementaris i els específics.

5. DESCRIPCIÓ DELS MITJANS PERSONALS
Fins a 3 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Organigrama del personal adscrit al servei
indicant la categoria, la funció i dedicació en
hores setmanals

1 punt

0,5 punts

Valoració
L’organigrama proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació

Marta Busquet Albertí
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La documentació presentada per l’empresa inclou:
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-

Organigrama de comandament del servei

-

El cap de servei i l’encarregat tindran disponibilitat les 24 hores del dia
els 365 dies l’any i seran localitzables per telèfon.

Currículum de la persona coordinadora del
servei

1 punt

0,5 punts

Valoració
El currículum proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació

03/08/2021

La documentació presentada per l’empresa inclou el CV de la persona
encarregada de coordinar el servei.
Metodologia de treball i tasques del tècniceducador

0,5 punts

0,25
punts

Valoració
La metodologia proposada compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació

Gemma Ariasol Pinto
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Segons recull la documentació presentada per Servitransfer el tècnic
educador realitzarà entre altres les següents tasques:
-

Informar la població

-

Resoldre dubtes

-

Incidir en bones pràctiques

-

Lliurar els materials necessaris

-

Fer els registres d’usuaris

-

Recollir comentaris, suggeriments i observacions per millorar el servei

-

Atenció a la ciutadania

-

Seguiment del servei

-

Proposta de millora del servei

Pla de formació, tan inicial com al llarg de la
contracta, en els termes de realitzar la
formació i en el detall i concreció dels plans.
S'indicarà també la descripció del curs,
personal a qui va destinat, tipus de formació,
periodicitat, objectius i si afectaran a la
prestació del servei.

0,5 punts

0,25
punts

Valoració
El pla de formació proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació

Marta Busquet Albertí
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La documentació presentada per Servitransfer recull el pla de formació de tot
el personal que s’haurà d’executar els primers catorze mesos del contracte, a
qui va destinat (encarregat, conductor, peó)
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

El pla de formació s’actualitzarà anualment i cada tres anys es realitzaran
recordatoris de cursos anteriors.
S’inclou model del fitxa dels cursos de formació, detallant: destinataris,
durada, modalitat, continguts i recursos
S’inclouen les diferents fitxes de formació.

6. TECNOLOGIA DE CONTROL I SEGUIMENT

03/08/2021

Fins a 6 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Control de rutes

0,5 punts

0,25
punts

Valoració
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el plec
Justificació

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021
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Els vehicles que tenen un sistema d’embarcat GPS per poder fer el seguiment
de rutes són:
-

2 camions recol·lectors de 22 m3

-

1 camió recol·lectors de 16 m3

-

2 camions recol·lectors de 18 m3

-

2 vehicle camió ganxo de 20 Tn

-

1 vehicle satèl·lit OR3

-

1 vehicle satèl·lit OR5

-

2 escombradores d’aspiració de 6 m3

-

1 escombradores d’aspiració de 3 m3

-

1 camió aiguabatre

-

1 furgó hidronetejador

-

4 carrets portacubells

Control de fluxos, buidades i incidències

2,5 punts

2,5 punts

Valoració
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el plec i els
millora
Justificació
El dispositiu de gestió embarcat proporciona la informació necessària per
portar el control de la feina realitzada en tot moment.

Marta Busquet Albertí
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Les canelleres mòbils tenen una autonomia de 8 hores, poden memoritzar
fins a 10.000 lectures, la data i hora de buidatge i la posició geogràfica.
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Permet obtenir les incidències associades a la lectura i les incidències
georeferenciades.
Sistema electrònic de control d’accés de les
àrees tancades

0,5 punts

0,5 punts

Valoració
La tecnologia proposada explicita tots els requisits fixats en el plec
Justificació
Les àrees tancades disposaran d’un equip de comunicacions amb lector de
targetes i un sistema d’obertura automàtic.

03/08/2021

Per dur a terme el control d’accés als recintes tancats s’utilitzarà un equip de
telecontrol.
App de servei i App ciutadana

2 punts

1 punt

Valoració
Les apps proposades expliciten tots els requisits fixats en el plec
Justificació

Gemma Ariasol Pinto
03/08/2021
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S’aporta informació d’una App de servei (W-Link i W-Task) i una App
ciutadana (W-City):
-

W-Link, és l’app per vincular codis de TAGs de materials d’aportació o
altres elements d’identificació, com targetes o clauers, als generadors
de residus.

-

W-Task, és l’app que permet fer el seguiment i inspecció de la
participació ciutadana en el servei de recollida. És personalitzable per
cada servei.

-

W-City, és l’app de comunicació bidireccional entre l’administració
responsable i els usuaris del servei.

7. SERVEI DE RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I ATENCIÓ CONTIUNUADA
Fins a 3 punts

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Metodologia i actuacions de seguiment i
resolució
d’incidències.
Es
valorarà
si
garanteix i justifica el sistema de resolució de
les diferents tipologies d'incidències en el
menor temps possible i un seguiment acurat
de l'estat

1,5 punts

0,75
punts

Marta Busquet Albertí
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Valoració

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Proposta de metodologia suficient
Justificació

03/08/2021

Servitransfer proposa un programa de gestió d’incidències que inclou entre
altres:
-

Nom complert

-

Adreça de correu electrònic

-

Tipus d’incidència

-

Assumpte

-

Missatge

-

Arxius adjunts (fotografies, notes, ...)

La comunicació amb els serveis tècnics municipals es realitzarà principalment
per telèfon, correu electrònic i reunions presencials o telemàtiques.
Metodologia i descripció de les tasques i
actuacions d'atenció continuada i pla de
treball

1,5 punts

0,75
punts

Valoració
Proposta de metodologia suficient
Justificació
El coordinador del servei, podrà posar-se en contacte amb altres serveis
municipals a petició dels serveis tècnics.
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El coordinador general del servei estarà localitzable 24 hores, 365 dies l’any
mitjançant telèfon i correu, per resoldre possibles incidències.
Es proposa com a mínim una reunió setmanal amb els tècnics municipals per
aportar documentació, report d’incidències més rellevants del servei, etc.

8. MODEL D’INFORME DE SERVEI I PARTICIPACIÓ
Fins a 1 Punt

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Valoració general dels models d’informes de
servei i participació proposats

1 punts

0,5 punts

Valoració
Els models proposats són suficients
Justificació
Servitransfer proposa un model d’informe mensual i un anual que inclou:
Buidatge

Marta Busquet Albertí
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-
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-

Participació

-

Incidències

-

Resum de pesos per ruta i fracció

Es presenten els models d’informes mensuals amb els sistemes d’indicadors,
adaptats al model de residu mínim implantat al municipi de Corbera de
Llobregat.
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Resum de la puntuació obtinguda

CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Servei de recollida PaP de residus domiciliaris i
comercials

12 punts

5,5 punts

Àrees tancades amb control d’accés i mini àrees

5 punts

4 punts

Altres serveis descrits en el plec (recollida de vidre,
repassos, buidatge de la caixa de transferència de
bolquers,
mercats
setmanals,
actes
i
esdeveniments)

4 punts

2 punts

Servei de neteja viària

6 punts

5 punts

Descripció dels mitjans personals

3 punts

1,5 punts

Tecnologia de control i seguiment

6 punts

4,25 punts

3 punts

1,5 punts

Model d’informe de servei i participació

1 punt

0,5 punts

TOTAL

40 punts

24,25 punts

Servei de
continuada

resolució

d’incidències

i

atenció

En general l’oferta tècnica presentada per l’empresa SERVITRANSFER S.L.U.
s’ajusta al servei sol·licitat en el Plec de Clàusules Tècniques i en alguns casos
els millora.
En conclusió, la valoració tècnica de l’oferta presentada per Servitransfer
S.L.U. ha obtingut una puntuació de 24,25 punts, superior a la puntuació
mínima establerta en el PCAP de 20 punts.
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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