03-20 EELL
Assumpte: Valoració criteris judici de valor per a la contractació del servei de neteja viària
(lot 2) 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 neteja
viària (lot 2) (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:
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA
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3.- Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, indicats en el punt 1.11.2
del Plec de Clàusules Administratives són:

Codi Segur de Validació

Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
Fins a 40 punts
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei de neteja.
Fins a 15 punts
b.2
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
Fins a 10 punts
b.3
Neteja del mercat ambulant.
Fins a 4 punts
b.4
Neteja dels actes festius.
Fins a 4 punts
b.5
Manteniment de vehicles i maquinària.
Fins a 3 punts
b.6
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Fins a 2 punts
b.7
Millora continua i flexibilitat del servei.
Fins a 2 punts
Estat d'elaboració: Original

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




Informe
La valoració motivada de les ofertes es presenta per a cada criteri:
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
neteja viària, 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. Es valorarà l'aportació
de càlculs justificatius i la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es
considerarà l'eficiència i eficàcia dels serveis de neteja, tenint en compte la composició
d'equips, la distribució de tasques, la millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions,
disseny de rutes i horaris de pas per minimitzar impactes, prioritzar zones de major ús i
minimitzar el desplaçament dels recursos per aconseguir major rendiments. Es tindrà en
compte la idoneïtat i adaptació del plantejament dels serveis de caiguda de fulles i dels

serveis de desbrossat i retirada de vegetació espontània. També es considerarà la
concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de l'oferta.
En relació a l’organització i planificació proposada per l’empresa CLD es valora:
La recopilació d’informació dels diferents serveis actuals i l’agrupació de zones del
municipi en funció del grau d’embrutiment.
La segregació dels itineraris de neteja en vials i en places i parcs.
La realització de la retirada de males herbes amb una freqüència d’1 dia per
setmana.
El reforç durant la caiguda de fulles realitzat en torn de tarda.
L’enviament d’un informe detallant les tasques realitzades després d’un accident de
trànsit.
La dedicació del cap d’equip en tasques de control i supervisió.
La dedicació del responsable de l’empresa i del cap del servei per garantir la
qualitat del servei.
Els plànols de cada itinerari de neteja.
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En relació a l’organització i planificació proposada per l’empresa SERSA es valora:
L’organització de la neteja tenint en compte els punts d’especial rellevància perquè
quedin nets abans de les 8h.
La disposició d'un kit sanitari per a la recollida de residus canins i xeringues.
La consideració del cap d’equip com a servei de brigada de neteja.
La gestió de manera selectiva els residus procedents del servei de recollida de
fulles, mitjançant la descàrrega de les escombradores a la nau i eliminació d'impropis
grans de forma manual.
La incorporació d’una furgoneta amb caixa oberta al servei de recollida de fulles.

Codi Segur de Validació

Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Estat d'elaboració: Original

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

En general, es destaca la concreció dels itineraris i la distribució del personal en els
diferents sectors de neteja, segons els càlculs de rendiments. I, s’aprecia la quantificació
de la dedicació i grau de detall de les tasques a executar del responsable i cap de servei.

Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.1
15
8

b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la
supervisió del mateix.
En relació a les millores tecnològiques de seguiment de serveis proposades per l’empresa
CLD es valora:
Ampliar serveis de la plataforma de gestió SICU per integrar i controlar els
diferents serveis.
Incorporació de smartphones amb una aplicació on marcar les incidències i els
registres dels serveis.

Obtenció d’informació associada als serveis que realitza cada treballador
(recorreguts, temps).
Emissió d’informes i estadístiques, i avaluació de l’activitat per zones.
Instal·lació de dispositius GPS/GPRS als vehicles que permetrà realitzar el control
de flotes.
En relació a les millores tecnològiques de seguiment de serveis proposades per l’empresa
SERSA es valora:
Implementació del sistema InfoGEO per controlar els diferents serveis. La
informació del qual podrà ser traspassada a SICU.
Incorporació de smartphones amb una aplicació i dispositius als vehicles, on
marcar les incidències i els registres dels serveis. També es podran rebre incidències i
peticions.
Generació de fulls de treball en temps real, que es traduiran en informes diaris de
servei. Mitjançant l’aplicació també s’obté el recorregut realitzat.
Instal·lació de dispositius GPS/GPRS als vehicles.
Creació de mapes informatius del municipi, incorporant fotografies, dels punts més
conflictius del municipi.
Incorporació d’una aplicació ciutadana per recollir peticions directament des del
mòbil.
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Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.2
9
10

b.3) Neteja del mercat ambulant.
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja del mercat ambulant dels
dissabtes.
Estat d'elaboració: Original

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

Per això, la puntuació d’aquest criteri és:

En relació a la neteja del mercat ambulant proposada per l’empresa CLD es valora:
- La incorporació de contenidors al mercat per a la separació de les fraccions de
vidre, envasos i resta, a part dels actuals contenidors d’orgànica.
- La realització d’una breu enquesta als paradistes per detectar quins residus
generen i decidir la ubicació dels bujols.
- La distribució de papereres de recollida selectiva a l’àmbit del mercat.
En relació a la neteja del mercat ambulant proposada per l’empresa SERSA es valora:
- Es dotarà al mercat de contenidors de totes les fraccions, amb bosses de colors
corresponent a cada fracció.

Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.3
4
3

b.4) Neteja dels actes festius
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja dels actes festius.
En relació a la neteja dels actes festius proposada per l’empresa CLD es valora:
- El subministrament i col·locació de papereres per a la recollida selectiva, a part
dels contenidors de les cinc fraccions.
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Per això, la puntuació d’aquest criteri és:

Codi Segur de Validació

Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Estat d'elaboració: Original

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

En relació a la neteja dels actes festius proposada per l’empresa SERSA es valora:
- La selecció dels residus trobats a la via pública dipositant-los en bosses de colors
segons la seva fracció.
- La realització d’un Pla de neteja dels actes especials per planificar l’organització
exacta dels serveis de neteja, a principis de cada any.

Puntuació criteri
b.4
4
3

b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de
tallers propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per permetre
una major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi les
revisions dels vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el
correcte funcionament dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el
format de substitució dels vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.
En relació al manteniment de vehicles i maquinària proposat per l’empresa CLD es valora:
- El rentat dels vehicles al final del torn de treball.
- La realització del manteniment correctiu a naus properes de CLD o a tallers
oficials.
- El programa informàtic planifica les accions preventives, amb l’informe del vehicle.
- Instal·lació d’una bomba cloradora pel control de la legionel·la al camió cisterna.
- Disposició de vehicles i maquinària de reserva.
En relació al manteniment de vehicles i maquinària proposat per l’empresa SERSA es
valora:
- Disposició de vehicles i maquinària de reserva.

-

Disposició de taller propi.
Posada a punt de tots els vehicles.
La plataforma infoGEO planifica les operacions de manteniment.
Organització de les operacions de manteniment segons 4 nivells, tenint en compte
les hores de funcionament o km recorreguts.
La neteja de tots els vehicles diàriament o cada vegada que realitzin un servei.
Disposició d’un programa de manteniment dels equips de comunicació i
posicionament.
Implementació d’una metodologia de substitució de vehicles durant els
manteniments.
Disposició d’un mecànic de SERSA, el qual tindrà una dedicació del 25% de la
jornada, un total de 460 h.

Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
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b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.

Codi Segur de Validació

En relació a la gestió de la informació i coordinació proposat per l’empresa CLD es valora:
- Coordinació mitjançant la comissió de seguiment mensual.
- Elaboració dels informes mensuals per part del cap de servei, el qual té una
dedicació del 60%.

Estat d'elaboració: Original

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

Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.5
2
3

En relació a la gestió de la informació i coordinació proposat per l’empresa SERSA es
valora:
- Informes diaris, setmanals, mensuals i trimestrals amb els registres del servei, a
través de l’aplicatiu web.
- Coordinació mitjançant reunions mensuals i trimestrals.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.6
2
1

b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració
de la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos
materials i/o humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei,

per prestar el servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en cas
d'avaries per tal de garantir la continuïtat del servei.
Capacitat de resposta i reorganització en cas de serveis excepcionals/emergència, mitjans
materials per afrontar aquest tipus de serveis: esllavissades, temporals o qualsevol altre
situació d’emergència o de força major i la claredat i concreció dels programes alternatius
enfront d’aquestes situacions.
En relació a la millora contínua i flexibilitat proposat per l’empresa CLD es valora:
- Disposició d’un pla de formació.
- Avaluació mitjançant indicadors de qualitat.
- Disposició d’un protocol per emergències.
En relació a la millora contínua i flexibilitat proposat per l’empresa SERSA es valora:
- Disposició de plans de neteja especials per a situacions d’emergència.
- Disposició de vehicles i equipament en propietat en situacions d’emergència per
tenir una capacitat de resposta inferior a una hora.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Puntuació criteri
b.7
2
2
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Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Codi Segur de Validació

Conclusió
La valoració de de les propostes presentades per a la contractació del servei de neteja
viària (lot 2), referent als criteris que depenen d’un judici de valor és:

Estat d'elaboració: Original

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

Empresa

Empresa

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

b.7

CLD
SERSA

15
8

9
10

4
3

4
3

2
3

2
1

2
2

Puntuació
total
38
30

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

