ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
SOBRE 2 i 3
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE SALLENT

Data i hora: 24 de febrer de 2022 a les 10:00 hores.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sallent.
Assistents:
President: Oriol Ribalta Pineda, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sallent.
Vocals:


Josep Fernándes Rodríguez, Secretari-Interventor Accidental de la Corporació.



Mª Àngels Trench Roca, tècnica dels Serveis Econòmics.



Antoni Hernández Casahuga, enginyer municipal.



Miquel Estruch Capdevila – Regidor d’urbanisme i via pública.

Secretaria: Núria Creus Rodoreda

Dins del termini no superior a 7 dies, a comptar des de l’obertura del sobre 1, la Mesa de Contractació, es
reuneix en acte intern.
En aquesta fase interna, en primer lloc, s’exposa el contingut de l’informe de valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor corresponent a l’única empresa licitadora, TRANSVINYOTS, S.L.
Els membres de la Mesa analitzen el contingut de l’informe de valoració i s’acorda APROVAR per
unanimitat dels membres de la Mesa de Contractació el contingut de l’informe de valoració dels
criteris sotmesos a judici de valor.
Un cop aprovat el contingut de l’informe, s’inicia la fase pública de l’acte i es procedeix a la lectura del
resultat de la puntuació obtinguda per l’empresa, essent el que es transcriu a continuació:
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CRITERIS RELATIUS A JUDICI DE VALOR

OPERATIVA DEL SERVEI
Serveis de neteja viària
1 Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de neteja
(a) Justificació i metodologia de càlcul per determinar els RRHH

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

QUALIFICACIÓ % PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

8

EXCEL·LENT

100%

8,00

8

EXCEL·LENT

100%

8,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

6

NOTABLE

50%

3,00

1

SUFICIENT

0%

0,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

Tecnologies de la informació
5 (g) Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió
operativa dels serveis

1

EXCEL·LENT

100%

1,00

TOTAL

30

(b) Adaptació dels mitjans materials a l’organització dels serveis i
a la morfologia urbana de cada zona del municipi
2 (c) Millores en la gestió dels residus d’actes i/o esdeveniments
VALORS ORGANITZATIUS
Recursos materials
2 Qualitat adequació i coherència dels recursos materials
(d) Característiques de la maquinària proposada d’acord a l’Annex
5 del PPT
3 Instal·lacions (base de serveis)
(e) Distribució interna i ús del l'espai de la base de serveis
Sostenibilitat
4 (f) Criteris de compra verda i socialment responsable

26,00

A continuació, s’obre el sobre 3, relatiu a les propostes quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules,
essent el que s’ofereix el que es transcriu a continuació:


L’empresa es compromet a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de de 260.411,14
euros/anuals (DOS-CENTS SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS ONZE COMA CATORZE EUROS
ANUALS) i 26.041,11 euros/anuals (VINT-I-SIS MIL QUARANTA-UN COMA ONZE
EUROS/ANUALS) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.



L’empresa ofereix un increment de la bossa d’hores de lliure disposició per l’Ajuntament de 70
hores.



L’empresa ofereix un augment de les jornades de neteja amb aigua a pressió respecte a les
previstes en el PPT de 9 jornades.



Les instal·lacions fixes de l’empresa s’ubiquen a una distància de 8,2 km.

A la vista de les proposicions presentades, s’atorga a l’empresa la puntuació següent:
CRITERIS D'AJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

1
2
3
4

Millor oferta econòmica
Increment de la bossa d'hores a lliure disposició de l'Ajuntament
Augment de les jornades de neteja amb aigua a pressió
Distància de la base de serveis a l'Ajuntament de Sallent

TOTAL: 70 punts.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
TRANSVINYOTS
S.L.

45
14
9
2

45
14
9
2

Es comprova que l’oferta econòmica no incorre en presumpció d’anormalitat.
N

EMPRESA

OFERTA

BAIXA

BAIXA %

PUNTS

(SENSE IVA 10%.)

1

TRANSVINYOTS. S.L.

260.411,14 €

3.424,81 €

1,2981%

45

Mínim: 260.411,14 €
Promig: 260.411,14 €
Màxim: 260.411,14 €

La puntuació total obtinguda per l’empresa en les dues fases és de 96 punts.

A la vista dels antecedents, la Mesa de Contractació, de conformitat amb la clàusula 2.9 del PCAP, acorda
formular a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació en favor de l’empresa TRANSVINYOTS,
S.L.

A Sallent, 24 de febrer de 2022.
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El President

Oriol Ribalta Pineda

Josep Fernándes Rodríguez

M’ª Àngels Trench Roca

Secretari – Interventor Accidental

Tècnica de Serveis Econòmics

Antoni Josep Hernández Casahuga

Miquel Estruch Capdevila

Enginyer municipal

Regidor urbanisme i via pública

La Secretària

Núria Creus Rodoreda

