04-20 EELL
Assumpte: Valoració criteris judici de valor per a la contractació del servei de gestió de
deixalleria (lot 3) EXP. 2019/034-8784.
Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar la documentació del sobre B, relativa als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor per a la contractació del servei de gestió
de deixalleria (lot 3) (Expedient 2019/8784), segons descriu el punt 1.11 del Plec de
Clàusules Administratives.
Antecedents
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert,
l’anunci de licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del
contractant.
2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU
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https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

3.- Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, indicats en el punt 1.11.3
del Plec de Clàusules Administratives són:

Codi Segur de Validació

Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei.
b.2
Proposta de sensibilització ambiental

Fins a 40 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts

Informe
La valoració motivada de les ofertes es presenta per a cada criteri:

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web




b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
gestió de la deixalleria, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una
bona execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris
plantejats al plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa
proposta considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. També es
considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de
l'oferta.
En relació a l’organització del servei proposada per l’empresa Engrunes es valora:
La coordinació i supervisió del servei per part del Gerent de l’activitat de Gestió de
Deixalleries.
L’equip de treball format per l’encarregada (actual operaria) i un ajudant, que serà
una persona d’inserció sociolaboral de nova incorporació (derivada dels serveis socials del
municipi), i el seu repartiment de tasques.
La creació d’un taller de valorització, espai diferenciat per al desballestament de
residus ubicat al mateix magatzem, per aquells residus que sense intervenció anirien al
rebuig. I, la col·locació d’un cartell explicatiu.

El buidat periòdic de l’espai de reutilització dels materials que no hagin estat
sol·licitats, i portats a la xarxa de botigues de segona mà d’Engrunes.
La disposició d’un Sistema Integral de Gestió (SIG) que abasta un Sistema de
Gestió de la Qualitat, la Prevenció de Riscos Laborals i un Sistema de Gestió
Ambiental.
L’elaboració d’unes normes/protocol de funcionament per prevenir riscos en la
manipulació, a l’espai d’intercanvi i d’autoreparació.
La instal·lació d’una bústia de queixes i suggeriments, així com fulls de
reclamacions, i la realització d’enquestes de satisfacció als usuaris del servei.
La realització d’auditories internes periòdiques.

En resum, es destaca la concreció i nivell de detall de l’organització de les diferents
tasques, i les propostes de millora respecte els requeriments establerts al Plec.
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Per això, la puntuació d’aquest criteri és:

Codi Segur de Validació

Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

Puntuació criteri
b.1
5
20

b.2) Proposta de sensibilització ambiental
Es valorarà el plantejament d’actuacions de sensibilització ambiental i el grau d’integració
de l’educació ambiental en la gestió de la instal·lació, amb la finalitat que la deixalleria sigui
una bona eina de comunicació per a la ciutadania.
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

En relació a l’organització del servei proposada per l’empresa Àuriafil es valora:
La coordinació i supervisió del servei per part del Cap de Servei.
La realització d’un pla de seguiment i inspecció, amb l’establiment d’uns criteris
per valorar el nivell de qualitat d’execució del servei.
Seguiment dels requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat, de Prevenció de
Riscos Laborals i del Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS).

En relació a la sensibilització ambiental proposada per l’empresa Engrunes es valora:
Incorporació de dos panells informatius, un ordinador amb l’aplicació pel càlcul
d’estalvi de CO2 i la creació d’un espai de consulta de recursos ambientals.
L’organització de xerrades al municipi, elaboració de fulletons informatius i
difusió a través dels mitjans de comunicació locals.
L’organització d’activitats a la deixalleria
En resum, es destaca la diversitat de propostes de sensibilització ambiental.
En relació a la sensibilització ambiental proposada per l’empresa Auriafil es valora:
- Implantació d’un catàleg de bones pràctiques per a la sensibilització de les pròpies persones
treballadores.
- Edició de cartells informatius per a les escoles i de díptics informatius per a la ciutadania.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa

Puntuació criteri

b.2
2
20

Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

Conclusió
La valoració de de les propostes presentades per a la contractació del servei de gestió de
deixalleria (lot 3), referent als criteris que depenen d’un judici de valor és:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

b.1
5
20

b.2
2
20

Puntuació total
7
40

Perquè així consti, es posa en coneixement als efectes que es considerin oportuns a
Palau-solità i Plegamans, el 14 de gener de 2020.
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Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient

