INFORME DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES REBUDES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TRANSPORT I RECOLLIDA DE RESIDUS VALORITZABES
ASSIMILABLES A MUNICIPALS DE A LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
- PROCEDIMENT OBERTEXPEDIENT NÚM. 2202OB05

1. INTRODUCCIÓ
En aquest informe es presenta la valoració de les propostes presentades, de l’expedient
2205OB05.
2. EMPRESES LICITANTS
A aquest concurs s’han presentat les següents empreses:




GELABERT GESTION DE RESIDUS S.A
FOMENT DEL RECICLATGE, SA
TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L.

(L’Hospitalet de Llobr.)
(Sabadell)
(San Cugat del Vallès)

3. CONCEPTES A VALORAR
3.1 Valoració dels criteris de valoració subjectiva (Fins a 35 punts):
Per valorar els criteris tècnics s’ha tingut en compte l’adaptació de les propostes presentades
amb la descripció de l’objecte, requeriments i abast del servei detallat en el Plec de Clàusules
Administratives que regeixen aquesta licitació, tenint en compte els criteris de valoració
detallats en la clàusula onzena del plec.
-

Coneixements pràctics del personal que el licitador posarà a disposició del servei.
Caldrà aportar una relació detallada del personal: coordinador del servei, departament
de logística i transportistes. Es valorarà que es disposi de personal suficient que permeti
l’estabilitat del servei i els coneixements acreditats i experiència del personal (Fins a 5
punts)

-

Dotació de camions que portaran a terme el servei: tipus de camió, model, capacitat i
antiguitat. (Fins a 7 punts)

-

Sistema neteja dels contenidors o de substitució dels mateixos. Es valorarà que el
sistema proposat garanteixi la salubritat i higienització adequada i que comporti una
mínima afectació en el servei. (Fins a 9 punts)

-

Pla de seguiment: Es valorarà la metodologia i la informació continguda en la realització
i lliurament periòdic d’informes sobre l’execució del servei i sobre la traçabilitat dels
residus. (Fins a 4 punts)

Pàgina 1 de 8

-

Eines on-line: Es valorarà la capacitat de compartir documents i que els sistemes de
comunicació i seguiment d’incidències siguin àgils i complerts. (Fins a 4 punts)

-

Proposta de servei per la recollida de diferents tipus de plàstic que es generin dins de
les instal·lacions de la CCMA, SA tals com caixes de fruita, material d’embalatge de
polietilè o altres similars. (Fins a 2 punts)

-

Proposta de servei per a la segregació de matèria orgànica provinent del servei de
menjador separada de la resta. Es valorarà el sistema i tipus de tractament. (Fins a 2
punts)

-

Propostes de reciclatge de càpsules de cafè tipus “Nespresso” de plàstic, metàl·liques i
compostables a tots els centres de la CCMA, SA. Es valorà el tractaments i tipus de
gestor proposat. (Fins a 2 punts)

Les propostes es valoraran de millor a pitjor en funció de les seves característiques, de la seva
major adequació a l’execució de l’objecte del contracte i de la seva comparació amb la resta
d’ofertes. A les ofertes se’ls assignarà per estimació una qualificació entre 0 i 10 i se’ls
atorgarà els punts que, per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula: P =
N·(Ov/10) on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la
qualificació entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la qualificació màxima.
Els licitadors que no obtinguin un mínim de 20 punts en la valoració subjectiva,
quedaran automàticament exclosos del procediment i no es procedirà a obrir la seva
proposta econòmica.

3.1.1 Coneixements pràctics del personal que el licitador posarà a disposició del servei.
Caldrà aportar una relació detallada del personal: coordinador del servei, departament de
logística i transportistes. Es valorarà que es disposi de personal suficient que permeti
l’estabilitat del servei i els coneixements acreditats i experiència del personal (Fins a 5 punts)
L’empresa FOMENT DEL RECICLATGE, indica que el responsable de residus, qualitat i
medi ambient és el coordinador del servei i a la seva plantilla indiquen que tenen
personal administratiu i tècnics de logística i conductors, però no detallen quants, amb el
que no es port valorar com garantiran l’estabilitat del servei. En quant als coneixements
només detallen la titulació del responsable de residus i del cap de planta . No es detalla
experiència del personal.
En el cas de l’empresa GELABERT, inclouen més informació de la demanada i el
document l’anomenen proposta de servei. Indiquen qui serà el coordinador i disposen
d’un cap de logística, 2 persones d’administració i 6 conductors, es considera poc
personal al departament de logística per garantir l’estabilitat del servei. No hi ha cap
informació sobre coneixement ni experiència del personal.
En el cas de l’empresa TMA, indiquen que hi haurà un coordinador del servei i que
disposen d’un departament d’enginyeria de 4 tècnics que gestionen tota la
documentació dels residus. A més disposa d’un departament de trànsit i un departament
comercial, sense detallar la quantitat de personal a cada departament . No detallen
quantitat de conductors tampoc, però indiquen que disposen de personal suficient per
cobrir vacances i incidències.
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En la seva oferta detallen els coneixements i l’experiència del director tècnic i del
personal del departament d’enginyeria, responsable de qualitat, responsable de planta i
els coneixements dels conductors.
Una vegada feta la valoració d’aquest apartat, s’atorguen 7 punts a l’empresa TMA, ja
que és l’empresa que té la plantilla més amplia per garantir l’estabilitat del servei i
detallen coneixements i experiència. En el cas de GELABERT i FOMENT DEL
RECICLATGE disposen d’una organització més reduïda en quant a personal i no
detallen coneixements ni experiència. Obté 4 punts l’empresa FOMENT DEL
RECICLATGE, donat que la seva oferta és la menys detallada i 5 punts GELABERT ja
que és una mica més complerta. Cap d’aquestes dues empreses detalla suficientment
els coneixements i l’experiència.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada

Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

4,00

2,00

GELABERT

5,00

2,50

TMA

7,00

3,50

3.1.2 Dotació de camions que portaran a terme el servei: tipus de camió, model, capacitat i
antiguitat. (Fins a 7 punts)
L’empresa GELABERT disposa de 7 vehicles destinats al servei .
Proposa fer el servei amb un camió bicompartimentat, per endur-se dos residus en cada
viatge. En un viatge recullen envasos i paper i cartró i en l’altre orgànica i banals. Els
films es recolliran amb camió plataforma. Disposa de 6 vehicles: 3 per contenidors
(recol·lectora) – 1 bicompartimentat, IVECO i 2 d’un sol us, RENAULT 2 camions de
ganxo RENAULT i 1 camió plataforma IVECO.
Els vehicles tenen una antiguitat al voltant d’uns 10 anys (2011-2012), a excepció de la
recol·lectora bi-compartimentada que es més nova (2021).
FOMENT DEL RECICLATGE disposa d’uns 200 vehicles a la flota dins del grup, per al
servei té assignats 7: 3 Camions Ganxo ( 2019, Mercedes), 2 Camions per contenidors
(Mercedes, 2021 i 2006) , 2 Camions de caixa (Nissan, 2017 i 2016) .
També com Gelabert disposa només d’un camió per contenidors bicompartimentat .
TMA també disposa d’un parc de 200 vehicles, però d’aquests assignats a la recollida
de residus 8: 3 Camió recol·lector (Nissan del 2018, Mercedes del 2019, Mercedes del
2021), 3 camions de caixa (Mercedes del 2021), 2 Camions de Ganxo (Mercedes del
2019).No disposen de cap camió bi-compartimentat.
Es valora millor l’oferta de TMA ja que ofereix un vehicle més i els vehicles són més
nous. L’empresa FOMENT DEL RECICLATGE disposa d’una flota una mica més antiga
que la de TMA i un vehicle menys. En el cas de GELABERT, la flota es força antiga,
amb més de 10 anys la majoria de camions i només disposa d’un camió plataforma
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:
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Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

7,00

4,90

GELABERT

4,00

2,80

TMA

9,00

6,30

3.1.3 Sistema neteja dels contenidors o de substitució dels mateixos. Es valorarà que el
sistema proposat garanteixi la salubritat i higienització adequada i que comporti una mínima
afectació en el servei. (Fins a 9 punts)
L’empresa GELABERT, proposa fer la neteja a les seves instal·lacions, amb una
freqüència de 2 vegades al mes (bimensual), segons diuen per plàstic i paper i
l’orgànica i el rebuig una vegada al mes, fet a valorar negativament perquè normalment
són aquests contenidors els que més ho necessiten. Proposen substituir els contenidors
per uns nous en el moment de la neteja. Els contenidors (12 en total) els portarien en el
camió caixa. D’aquest tipus de camió només disposen d’un, i que a més fa recollida de
residus, no queda garantida que en el moment de la neteja estiguin els contenidors de
substitució a disposició.
FOMENT DEL RECICLATGE, proposa substituir els contenidors per uns nets d’igual
característiques 1 vegada al mes i disposa d’un camió per netejar in situ en el cas que
fos necessari. Els contenidors seran retirats per un camió grua, serà més ràpid que en el
cas de l’empresa GELABERT i ofereixen tasques de manteniment dels contenidors. Es
considera un proposta força positiva.
L’empresa TMA proposa fer la neteja in situ amb un camió amb equip d’hidropressió a
les instal·lacions de la CCMA, SA. Això implicaria que durant més temps no poguéssim
utilitzar aquests contenidors, ja que la neteja es faria in situ. Malgrat això, es planteja
l’alternativa de substituir el contenidor el dia de neteja i portar el contenidor brut a les
seves instal·lacions. En el cas que ens hagin de fer substitució de contenidors disposen
de 2 vehicles enlloc d’1 com proposa GELABERT.
També TMA ofereix la neteja a la zona on estan ubicats els contenidors i unes fitxes de
control de qualitat de la neteja. El sistema de neteja suposaria més temps de no tenir a
disposició els contenidors, però valorem que netegin la zona i que disposin de més d’un
camió per portar contenidors nets.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:

Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

8,00

7,20

GELABERT

4,00

3,60

TMA

7,00

6,30

Pàgina 4 de 8

3.1.4 Pla de seguiment: Es valorarà la metodologia i la informació continguda en la realització i
lliurament periòdic d’informes sobre l’execució del servei i sobre la traçabilitat dels residus.
(Fins a 4 punts)
GELABERT proposa que la CCMA, SA pugui consultar un registre dels serveis realitzats,
proposa reunions mensuals i trimestrals. A més diu que presentarà un informe anual, amb
el llistat exhaustiu de les recollides . El responsable del servei farà una auditoria trimestral
(contingut impropis, estat, senyalització i ubicació dels contenidors). El format de l’informe
que adjunten es una mica rudimentari i escàs i només contempla tipus de residu i
quantitat.
FOMENT DEL RECICLATGE, indica que el pla de seguiment es farà a través de reunions
trimestrals i informe anual. No detalla gaire més, però l’exemple que posa FOMENT
d’informe anual es més complert que el que adjunta GELABERT, perquè detalla totes les
sortides, gràfics de valorització per fraccions, seguiment anual de volums i seguiment
d’incidències.
TMA, proposa que enviarà per correu electrònic un informe mensual amb el compliment
de la programació, incidències, quantitats, recollides, vehicles, fulls de seguiment i una
memòria anual. També proposen reunions i sessions d’assessorament.
GELABERT proposa més accions de seguiment, però la qualitat dels informes és més
senzilla. FOMENT DEL RECICLATE presenta un informe més elaborat que GELABERT
però no inclou tantes accions de seguiment.
En el cas de TMA es comprometen a enviar informes mensuals complerts al responsable
de la CCMA, SA i un assessorament i acompanyament in situ per la millora de la gestió
dels residus que abasta l’estat de les instal·lacions dels residus, documentació
administrativa, identificació dels contenidors, disposició dels residus i emmagatzematge
dels contenidors.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:

Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

5,00

2,00

GELABERT

5,00

2,00

TMA

10,00

4,00

3.1.5 Eines on-line: Es valorarà la capacitat de compartir documents i que els sistemes de
comunicació i seguiment d’incidències siguin àgils i complerts. (Fins a 4 punts)
GELABERT, proposa una carpeta compartida del OneDrive on penjarà els documents
de la gestió, l’informe de quantitats i un Excel amb seguiment d’incidències. GELABERT
proposa també una eina on-line, però que a data d’avui no la té implementada.
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FOMENT DEL RECICLATGE, proposa enviar tota la documentació de la gestió
(albarans, fulls de seguiment) per correu electrònic. Proposen un sistema compartit de
consulta de documents on es bolcaran els albarans generats i els informes realitzats. De
les incidències mencionen res.
TMA, presenta com a proposta la plataforma ERP Microsoft Dynamics Navision i a la
que donarà accés a la CCMA, SA, i que englobarà tota la informació del servei en una
mateixa eina. La CCMA, SA, disposarà de la informació on-line quan el camió arribi a
les instal·lacions del gestor, podrà descarregar-se albarans de cada recollida, informarà
de les vies de gestió, i disposarà de tota la traçabilitat del residu. A més aquesta eina
permetrà seguir les incidències i es disposarà d’una fitxa per a fer el seguiment de la
mateixa.
Els sistemes presentats per GELABERT i FOMENT DEL RECICLATGE, són similars i
es basen en compartir documents en un repositori genèric, encara que GELABERT
presenta algunes eines que implementarà en breu, també concreta més i diu com
tractarà les incidències.
En el cas de TMA presenta una eina pròpia on-line que permetrà tenir la informació al
moment i que també inclou la gestió d’incidències.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:
Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

4,00

1,60

GELABERT

6,00

2,40

TMA

9,00

3,60

3.1.6 Proposta de servei per la recollida de diferents tipus de plàstic que es generin dins de les
instal·lacions de la CCMA, SA tals com caixes de fruita, material d’embalatge de polietilè o
altres similars. (Fins a 2 punts)
L’empresa GELABERT, proposa augmentar els punts de recollida de “porexpan” i films
respecte al que es fa actualment. El que proposen per les caixes de fruita és posar una
gàbia específica o que la CCMA, SA les premsi. No suposa gaire millora, aquesta segona
opció i donaria més feina al personal de la CCMA, SA.
FOMENT DEL RECICLATGE, proposa barrejar els envasos amb el Film i el Porexan, ja
que es reduiria el transport i ho separaria la Planta de Tractament. No diu res de cap tipus
més de plàstic. El fet que ho separi l’empresa a les seves instal·lacions no dona les
mateixes garanties que si ho fa la CCMA, SA.
TMA proposa, recollir plàstics rígids (caixes de fruita) en una gàbia. També proposa que
els embalatges de polietilè es segreguin juntament amb els films.
TMA i GELABERT obtenen la mateixa puntuació ja que no aporten cap millora significativa
de la gestió respecte a l’actual, però ho tracten tot separadament i a FOMENT DEL
RECICLATGE proposa fer la separació a la seva planta no segregant en origen, cosa que
no dona tantes garanties.
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A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:

Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

3,00

0,60

GELABERT

5,00

1,00

TMA

5,00

1,00

3.1.7 Proposta de servei per a la segregació de matèria orgànica provinent del servei de
menjador separada de la resta. Es valorarà el sistema i tipus de tractament. (Fins a 2 punts)
GELABERT, justifica que la millor solució per tractar l’orgànica es portar-ho al ECOPARC,
barrejat tot el material compostable i l’orgànica de cuines.
FOMENT DEL RECICLATGE, proposa portar-ho tot barrejat també a la seva planta de
PIRSA. Diuen que pròximament tindran implantat a la planta un nou procés, triturant i
generant una fracció llot amb alts rendiments en producció de metà (valorització energètica
mitjançant biodigestors).
TMA indica que ho portaran a la planta del ECOPARC, igual que l’empresa GELABERT. El
paper eixuga-mans proposen treure-ho de la fracció compostable i llençar-ho amb el paper
cartró.
Obtenen la mateixa puntuació totes les empreses ja que amb petites diferències proposen
el mateix tractament.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:
Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

5,00

1,00

GELABERT

5,00

1,00

TMA

5,00

1,00

3.1.8 Propostes de reciclatge de càpsules de cafè tipus “Nespresso” de plàstic, metàl·liques i
compostables a tots els centres de la CCMA, SA. Es valorà el tractaments i tipus de gestor
proposat. (Fins a 2 punts)
GELABERT proposa que el tractament hauria de ser la separació del cafè i del plàstic i
l’alumini, per això indiquen que ho traslladarien a les seves instal·lacions d’Hospitalet, però
després no indiquen que allà vagin a fer cap separació del cafè i proposen que ho gestionaran
com a plàstic i metall, amb el que la gestió no seria correcte .
FOMENT DE RECICLATGE proposa rebre-ho a la planta de PIRSA i fer ells la separació de
marró de cafè de l’envàs. Això ho podrien fer amb la nova maquinaria que segons diuen
podrien tenir disponible d’aquí 1 mes.
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TMA, indica que el tractament adequat de les càpsules de cafè és a una planta de compostatge
on separin el cafè de l’envàs i proposen portar-ho a la planta de compostatge del CONSELL
COMARCAL de l’ANOIA. Es valora molt positivament que ja tinguin disponible un tractament.
A la taula adjunta es poden veure els càlculs resultants de l’aplicació de la fórmula sobre la
valoració realitzada:
Valoració

PUNTUACIÓ

FOMENT

5,00

1,00

GELABERT

0,00

0,00

10,00

2,00

TMA

4. CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ TÈCNICA
4.1. Conclusió
Agrupant les valoracions obtingudes per les empreses concurrents en cadascun dels diferents
criteris tècnics s’obté el següent quadre resum:

Personal a
disposició
contracte

Dotació
camions

Neteja
contenidors o
substitució

Pla de
seguiment

Eines on-line

Recollida
dif.tipus
plàstic

Segregació
matèria
orgànica

Reciclatges
càpsules cafè

PUNTUACIÓ
TOTAL

FOMENT

2,00

4,90

7,20

2,00

1,60

0,60

1,00

1,00

20,30

GELABERT

2,50

2,80

3,60

2,00

2,40

1,00

1,00

0,00

15,30

TMA

3,50

6,30

6,30

4,00

3,60

1,00

1,00

2,00

27,70

L’empresa GELABERT GESTION DE RESIDUS S.A ha obtingut una puntuació de 15,30 punts.
Per aquest motiu, atenent al que es disposa al Plec Clàusules Administratives queda exclosa
del procediment:
“Les propostes que no superin un mínim de 20 punts en l’apartat de valoració
dels criteris qualitatius quedaran excloses del procediment i no es procedirà a
valorar la seva oferta econòmica”

Susana Villarragut Ferraces
Organització i Auditoria
Sant Joan Despí, 1 d’abril de 2022
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