INFORME INTERN

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR DEL CONCURS
PER A LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT, A
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA.
LOT 2 (EXPEDIENT: G2024-2018-23).
1. INTRODUCCIÓ
El dia 26 de novembre de 2018 s’estableix el plec de prescripcions tècniques QUE
REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT,
A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA. LOT 2 (EXPEDIENT: G2024-2018-23). El
plec va sortir a licitació el dia 7 de desembre de 2018 establint un termini de presentació
d’ofertes que finalitzava el dia 7 de gener de 2019 a les 12 hores.
2. EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
El dia 8 de gener de 2019 es procedeix a l’obertura de la documentació general (sobre A),
presentant-se al LOT 2 de la licitació l’empresa següent:
1- ECA, ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ, SL UNIPERSONAL
El dia 15 de gener de 2019 es va procedir a l’obertura de la documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor (sobre B).

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Per tal de facilitar la valoració de l’oferta presentada s’ha elaborat la taula 1 de l’annex 1 on
es descriuen els aspectes sobre la valoració de la documentació aportada i a la taula 2, del
mateix annex, es detalla el resum de la puntuació de caràcter tècnic per cadascuna de les
subdivisions i la puntuació obtinguda tenint en compte la següent distribució de la puntuació:






Bloc 1: Contingut i qualitat del pla de treball.
15 punts
Bloc 2: Contingut i qualitat dels models dels documents. 10 punts
Bloc 3: Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa
de mostres i documentació.
10 punts
Bloc 4: Equips, materials i eines informàtiques.
5 punts
Bloc 5: Millores proposades.
5 punts

4. CONCLUSIONS
Atesa la valoració i quantificació efectuada al quadre de l’annex I, el resultat obtingut ha
estat el següent:
1-ECA, ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ, SL

Signat electrònicament a Barcelona
CPISR-1 C
Data: 2019.02.15
Jordi Minguell 10:26:19 +01'00'
Bascuñana

Cap del Departament d’Inspecció i Control

43 punts

ANNEX 1.
TAULA 1: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA AL CONCURS G2024/2018/23
LOT: 2

Disposa de l'habilitació com a entitat col·laboradora de l'administració en matèria de medi ambient per
la DGQA en l'àmbit de control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (apartat 3.1.8 a) del
decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre entitats col·laboradores de medi ambient)

SI

ECA

BLOC 1. Contingut i qualitat del pla de treball (15 punts)
1.1. Equip de treball
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Adicionalment als 2 inspectors proposats destinen 2 tècnics de suport, en tasques d'oficina, gestió de documentació i
planificació.
S'ajusta al plec
Indiquen que un dels tècnics de suport es troba en procés d'habilitació EC-RES GRE i DC, pel qual tan bon punt disposi
d'habilitació es proposarà com a inspector addicional al projecte.
S'ajusta al plec

Número d’inspectors proposats (a més a més dels indicats com a mínims a cada lot)
Presentació dels currículums vitae dels/les inspectors/es proposats/des
Habilitació de cada inspector/a i tipus d’habilitació
Funcions del /la coordinador/a (llevat del lot 4 en el que es considera que no és necessària l’existència
d’un coordinador)

Especifiquen en el plec que els 2 inspectors tenen contracte indefinit i els 2 tècnics de suport contractes temporals, que
s'allargaran com a mínim la duració del projecte.

Formar part de la plantilla o contracte vinculant

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.1. (valor màxim 3 punts)

3,00

1.2. Descripció de la planificació de les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Descripció de com es faran les inspeccions

punts base

Informació suficient i correctament descrita.
Especifiquen que la durada mitjana de presència a les instal.lacions serà de dues o tres hores, en funció d'allò establert
al plec i que l'horari de visites serà diürn (entre les 8h i les 22h), de manera que cobreixi tota la jornada de treball que
reaitzin les instal.lacions.
Presenten un gràfic de visites on es mostra l'aleatorietat en els horaris (8h a 22h). Que per preveure inicialment una
aleatorietat en les inspeccions caldrà tenir en compte els horaris dels responsables de planta i de documentació ja que
seran determinants per a poder dur a terme correctament les inspeccions.
Per l'organització de les inspeccions, ECA disposa d'una base de dades en excel amb la que pot determinar, en funció
de la freqüència d'inspecció a plantes segons l'annex 2 del plec, els controls a realitzar per l'equip tècnic; a més serveix
per controlar l'històric de les inspeccions efectuades (aporten exemple gràfic).
S'ajusta al plec. Presenten un cronograma pel 2019 (gener-desembre) amb la distribució de visites segons les
freqüències establertes al Plec i de manera uniforme.
ECA estableix que en el cas que no puguin realitzar alguna de les visites programades, es comprometen a informar a la
major brevetat a l'ARC via telefònica i/o escrita. I si és l'ARC qui fa modificacions de les instal.lacions (canvis de
freqüència,...), ECA modificarà i incorporarà aquesta informació a la programació mensual.

Especificació d’horaris entre els que es faran les inspeccions

Aleatorietat en les inspeccions

Freqüències
Planificació del treball – cronograma

Modificació de la planificació a petició de l’ARC

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.2.(valor màxim 4,80 punts)

PLEC
TÈCNIC

4,80

1.3. Descripció de la inspecció / presa de mostres (metodologia)
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Informació, obtenció de dades
Actuació de l'/la inspector/a

punts base

PLEC
TÈCNIC
Es descriu correctament, seguint les directrius de la IT 401
Es descriu correctament, seguint les directrius de la IT 401

Lot 2. Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de residus
municipals i/o industrials de Catalunya
· Instrucció Tècnica de l’OAEC: IT 401.
· En el cas que l’empresa disposi d’un procediment tècnic per a la realització d’inspeccions es
valora la seva aportació.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.3. (valor màxim 4,20 punts)

Eca especifica que realitzarà les inspeccions en base a les directrius de la IT 401
ECA disposa d'una IT específica pel desenvolupament de les inspeccions basada en la IT 401, en el marc de
l'habilitació EC-RES GRE (ho annexen a la seva oferta tècnica)

4,20

1.4. Descripció del procediment en cas d'observar una incidència durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Ús dels medis tecnològics de la informació
Informe de la incidència

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.
S'ajusta al que es demana al plec. Annexen model informe d'incidències.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.4. (valor màxim 1,50 punts)

1,50

1.5. Desenvolupament de les reunions amb els /les inspectors/es de l'ARC
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Reunions de coordinació amb els coordinadors assignats per l’ARC i amb els coordinadors dels lots 1,
2 i 3.

punts base

S'ajusta al que es demana al plec. Es proposa l'elaboració d'una acta de reunió a la finalització de cada reunió per fer el
seguiment del projecte i registrar els asumptes tractats.
S'ajusta al que es demana al plec. Es proposa l'elaboració d'una acta de reunió a la finalització de cada reunió per fer el
seguiment del projecte i registrar els asumptes tractats.

Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC a Barcelona
Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC als serveis territorials de Lleida, Tarragona, Terres de
l’Ebre i Girona.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.5. (valor màxim 1,50 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 1

PLEC
TÈCNIC

1,50
15,00

BLOC 2. Contingut i qualitat dels models dels documents (10 punts)
2.1. Lliurament de la documentació generada durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Informes (descriptiva i models)

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec. Annexen model d'informe d'inspecció.
S'ajusta al que es demana al plec. ECA proposa de forma addicional al model de fitxa de l'ARC una fitxa de registre de
recollida de dades en format excel.

Fitxes d’inspecció (descriptiva i models)

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.1. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.2. Comunicació i documentació d'incidències
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Full resum d'incidències

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.2. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.3. Planificació de les inspeccions/presa de mostres (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec. Addicionalment, ECA proposa fer arribar per correu electrònic una planificació
addicional en format excel que estaria composada per: un arxiu general d'inspeccions a realitzar durant el mes amb
assignació d'inspector d'ECA i un arxiu de planificació en format calendari mensual per cadascun dels inspectors d'ECA
.

Planificació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.3. (valor màxim 2,50 punts)

2,50

2.4. Relació de les inspeccions efectuades en el mes anterior (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Relació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.4. (valor màxim 2,50 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 2

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec.

2,50
10,00

BLOC 3. Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa de mostres i documentació (10 punts)
3.1. Autocontrol a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
ECA fa una descriptiva del seu sistema d'assegurament de la qualitat que contempla i exigeix el control de la qualitat
dels treballs. Concretament, primer fa una introducció al pla de control de la qualitat d'ECA BV, per després descriure el
fonament i abast del pla d'autocontrol dels treballs.Adjunten una taula resum amb el pla general d'autocontrol d'ECA BV,
en totes les actuacions que es poden identificar durant el desenvolupmanet del concurs.
El Pla d’Autocontrol als treballs de camp (inspeccions) engloba les següents activitats vinculades amb els
treballs:
. Control de la informació
. Control de la metodologia
. Control de l’execució dels treballs de camp: visites de camp.
ECA proposa la supervisió dels treballs realitzats per cada tècnic, almenys un 10% del total de visites, per part del
Coordinadora dels treballs d’ECA BV.

Pla d’autocontrol

Model registre supervisió inspeccions/presa de mostres

Adjunten model de registre de supervisió dels inspectors a camp.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.1. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.2. Autocontrol a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Descriuen que el Coordinador del Projecte supervisarà a l’equip tècnic per a què es mantinguin en tot moment els
nivells de qualitat exigits durant el desenvolupament dels treballs. Així mateix, el coordinador del projecte supervisarà de
forma aleatòria, la documentació generada durant i posterior a la visita.
Segons el pla de qualitat intern, ECA BV realitzarà la supervisió documental (administrativa) d’un mínim del 10% de les
actes i dels informes generats durant la duració del present concurs.
Adjunten model de registre de supervisió de la documentació.

Pla d’autocontrol

Model registre supervisió documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.2. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.3. Confidencialitat i incompatibilitat
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

S'ajusta al plec.

Compromís de confidencialitat de les inspeccions, dels resultats de la presa de mostres, de les
determinacions de biogàs o d’altres aspectes relacionats amb la tasca inspectora, a la pròpia empresa
licitadora o a externs.

S'ajusta al plec.

Incompatibilitat. No incórrer en cap incompatibilitat per a desenvolupar les inspeccions, d’acord amb
allò que es determina en aquest plec de prescripcions tècniques i per lot (exclusivitat del/ls
inspector/es, feines similars, etc.).

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.3. (valor màxim 2 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 3

PLEC
TÈCNIC

2,00
10,00

BLOC 4. Equips, materials i eines informàtiques (5 punts)
4.1. Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.1. (valor màxim 1,50 punts)

punts base

PLEC
TÈCNIC

1,50

4.2. Tipologia de vehicles
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Tipus de vehicle (*)
Elèctric
A gas
Híbrid (gasolina / bateria)
Híbrid (gasolina / gas)
Benzina
Dièsel

punts base

PLEC
TÈCNIC
(*) la tipologia dels vehicles es valora de forma quantificada al sobre C

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.2.

0,00

4.3. Equipament de camp per a fer les inspeccions o presa de mostres
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
ECA disposarà del següent equip: Telèfons mòbils intel∙ligents, Ordinador portàtil (connexió mòbil a Internet 3G),
Impressora portàtil, Càmera fotogràfica digital, MODEM 3G, Vehicle, Altres equips (Inclosos en aquest apartat equips
auxiliars i material necessari).
ECA disposarà del següent equip: Botes de seguretat, Botes de seguretat de PVC, Casc, Guants de protecció, Guants
de làtex, Ulleres de protecció, Granotes d’un sol ús, Roba de treball adequada, Mascaretes per la pols, Màscara per a
gasos nocius, Armilla reflectant, Proteccions auditives.

Equips de l’Oficina portàtil
Relació/descripció dels equips mínims de protecció individual (EPI). Com a mínim: botes de seguretat;
roba adequada, granotes d’un sol ús, guants, casc, ulleres de protecció, màscara per a pols, màscara
per a gasos nocius.
Lot 2.

ECA disposarà del següent material: telèfons mòbils intel.ligents (es facilitarà un telèfon mòbil intel.ligent amb tecnologia
3G/4G a cada tècnic per a la seva localització i facilitar la comunicació d’aquest amb l’empresa i amb l’ARC). També
disposarà d'una càmara de qualitat i prestacionsequivalents a una càmara fotogràfica digital. Sonda elèctrica per la
mesura de nivells de lixiviats (Marca Geotechnical instrument i model Leachate dipmeter de 60m de longitud. GPS per
al control de les cotes de la massa de residus, així com per la geolocalització dels piezòmetres, pous, basses, etc.

· Relació/descripció dels equips necessaris per a les inspeccions (telèfon mòbil amb càmera de
qualitat i prestacions equivalents a una càmera fotogràfica digital, GPS)

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.3. (valor màxim 1,50 punts)

1,50

4.4. Recursos de telefonia i connexió a internet per a fer les tasques d’inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

Segons l'oferta d'ECA els inspectors tindran assignat un telèfon mòbil intel.ligent amb connexió a internet i tarifa de
dades i també comptaran amb un compte de correu electrònic personal.
Adjunten els 4 correus electronics del personal assignat al concurs

Telèfons intel·ligents amb connexió a internet
Comptes de correu electrònic per a cada inspector/a

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.4. (valor màxim 1 punt)

PLEC
TÈCNIC

1,00

4.5. Recursos informàtics
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al plec. Segons oferta d'ECA els tècnics disposaran dels recursos informàtics portàtils necessaris per dur a
terme adequadament les seves tasques a camp. Per aquest motiu se’ls assignarà ordinadors i impressores portàtils. Si
és considera necessari, durant el transcurs del projecte es valorarà la introducció de nous recursos per tal de fer front a
noves necessitats.
S'ajusta al plec. Segons oferta d'ECA disposa de delegacions en totes les províncies Catalanes, amb tècnics i
equipaments adients. Aquestes oficines estan dotades de tots els mitjans tècnics, auxiliars i de serveis necessaris per a
la correcta realització dels treballs ofertats. Encara que els treballs de gabinet es realitzaran principalment a la seu
d’ECA BV a Sant Cugat del Vallès. Les instal.lacions d’ECA BV disposen de despatxos equipats amb el corresponent
mobiliari, així com amb l’equipament informàtic necessari (hardware i software) per la realització, control i supervisió
dels treballs. A més, disposa de sales de reunions i formació amb diverses capacitats, equipades amb equips
informàtics i projecto per a la realització de presentacions i videoconferències.

Recursos informàtics portàtils

Recursos informàtics fixes (a la seu social o oficina del licitador

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.5. (valor màxim 1 punt)

1,00

PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 4

5,00

BLOC 5. Millores proposades (5 punts)
5.1. Millores a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

ECA proposa:
"Check list" de comprovació per tal d’assegurar la comprovació de tots els punts a revisar en les instal.lacions almenys
una vegada a l’any, tenint en compte que es tracta d’inspeccions recurrents al llarg de l’any.
No aporta valor afegit ja que aquesta comprovació ja es fa directament a l'aplicatiu.
"Informació addicional recopilada a les visites": proposa, durant la realització de les visites de control, recopilar una sèrie
d’informació addicional a la requerida pel concurs, relacionades amb les autoritzacions o llicències ambientals dels
gestors, i que pot ser d’interès per l’ARC.
No aporta valor afegit al que es sol.licita al plec.
"Coneixement previ de les instal.lacions": Els tècnics d’ECA BV disposen de l’experiència i el coneixement previ de totes
les plantes de gestió de residus relacionades al PPT, per aquest motiu, es poden iniciar els treballs d’inspecció
relacionats al concurs de forma immediata, amb un mínim d’informació prèvia
per part dels inspectors de l’ARC.
Aporta un valor afegit al facilitar la posada en marxa de les visites d'inspecció.

Millores a les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.1. (valor màxim 1,5 punts)

PLEC
TÈCNIC

0,50

5.2. Millores a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

ECA proposa:
"Informació gràfica de les zones d’emmagatzematge de residus". Durant la realització de les inspeccions, ECA BV
proposa la realització d’un croquis de les zones d’emmagatzematge de residus a les plantes de gestió, a partir d’una
fotografia aèria, mapa topogràfic o plànols de la instal.lació (segons es disposi), que permeti identificar de manera més
clara i visual, quines zones s’estan utilitzant en el moment de la visita per a l’emmagatzematge, quins residus s’hi
emmagatzemen, i quin volum aproximat ocupen.
Aporta un valor afegit a les inspeccions.
"Fitxes de seguiment del dipòsit": proposa realitzar fitxes esquemàtiques trimestrals del seguiment de les instal.lacions,
generades a partir de la imatge del dron (si s’admet la millora), i amb les gràfiques de la informació de què disposem
(estat de les basses, olors, zones amb volàtils, etc.).
Aporta un valor afegit a les inspeccions.
"Informe de finalització del projecte. Conclusions": Un cop finalitzats els treballs de control a les plantes, i amb la intenció
d’establir criteris de millora en el desenvolupament de les tasques de gestió de residus, ECA BV proposa elaborar un
informe que inclogui els resultats extrets al llarg de l’any, així com d’altres aspectes d’elevada rellevància. En aquest
apartat es presentaran les conclusions a les quals l’equip de treball d’ECA BV ha arribat a partir de les visites de control
realitzades. A partir d’aquí, s’elaborarà un document o informe global final.
Aporta un valor afegit a les inspeccions.

Millores a la documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.2. (valor màxim 1 punt)

PLEC
TÈCNIC

1,00

5.3. Millores en equips i materials
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

ECA proposa:
"Utilització d’un dron". Proposa posar a disposició de l’ARC, si aquesta ho considera oportú, i si es poden obtenir els
permisos necessaris per part de la instal.lació, un dispositiu dron amb càmera incorporada, que permetés realitzar una
fotografia zenital de l’estat del dipòsit controlat en el moment de la visita. Amb aquesta imatge zenital, podríem tenir una
visió clara de les zones d’explotació, i d’aquells punts de difícil accés per a l’inspector. La imatge zenital també ens
permetria disposar de l’evolució fotogràfica en el temps, de forma clara, per dipòsit controlat. ECA BV proposa realitzar
les visites amb dron de forma anual en el dipòsits de freqüència d’inspecció mensual o de cada dos mesos, i
trimestralment en aquells dipòsits de freqüència d’inspecció d’entre quinzenal i tres vegades al mes.
Es valora positivament aquesta millora.
"Equips de mostreig i habilitacions EC-RES MOS". Tots els inspectors d’ECA BV assignats al concurs disposen
addicionalment a l’habilitació EC-RES DC, l’habilitació EC-RES MOS, que permet realitzar el mostreig de piezòmetres i
lixiviats en dipòsits controlats, i el mostreig de residus. D’altra banda, ECA BV disposa de tot el material necessari i
relacionat a la IT 200 B de l’OAEC, per al mostreig de residus i lixiviat, en correcte estat de manteniment i calibratge.
Per aquests motius, ECA BV pot donar resposta a qualsevol petició de l’ARC en referència a realitzar mostreigs
puntuals, en cas de necessitat o de detectar-se una incidència en un dels dipòsits que formen part de l’abast del Lot 2.
No aporta valor afegit al que es sol.licita al plec.
"Mitjans humans i materials disponibles -Inici immediat dels treballs": ECA BV disposa actualment d’una plantilla de
tècnics habilitats EC RES DC i amb àmplia experiència en aquest tipus de treballs. Això li permet poder començar les
visites de control de forma immediata a l’adjudicació del present concurs. Aquests tècnics (amb contracte laboral amb
ECA BV) estan en possessió dels mitjans tècnics necessaris per portar a terme l’execució dels treballs especificats en la
present oferta: ordinador i impressora portàtil, telèfon mòbil, vehicle d’empresa, càmeres fotogràfiques i mitjans de
protecció individual (EPI’s). Aquesta situació comporta que ECA BV pugui comprometre’s a iniciar els treballs de control
als dipòsits controlats de residus el dia següent a la signatura del contracte.
Aquest punt ja ha estat valorat en l'apartat 5.1.
"Capacitat de resposta i actuació": ECA BV disposa actualment de la capacitat, de poder respondre, gràcies als nostres
plans de formació, a un increment de la càrrega de treball, amb un preavís de quinze dies. La capacitat d’actuació dels
equips d’ECA BV posats a disposició del present concurs, és a nivell de tot l’àmbit del territori de Catalunya. Actualment,
ECA BV disposa en plantilla, addicional a la presentada al Bloc 1, de 2 inspectors amb l’habilitació EC-RES DC, amb la
qual cosa pot absorbir un augment de la càrrega de treball amb plena garantia de qualitat i d’acompliment de terminis.
Es valora positivament aquest punt.
"Telèfon d’emergència": ECA BV proposa posar a disposició de l’ARC un número de telèfon d’emergència, que estarà
sempre en mans d’un responsable del projecte. Amb aquest telèfon, sigui via trucada o per servei de missatgeria, ECA
BV es compromet a donar resposta ràpida a totes aquelles peticions de l’ARC que es realitzin fora d’horari d’oficina.
No aporta valor afegit al que es sol.licita al plec. Ja valorat en els apartats 4.3 i 4.4.

Millores en equips i materials

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.3. (valor màxim 1,5 punts)

PLEC
TÈCNIC

0,70

5.4. Millores tecnològiques i en eines informàtiques
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
ECA proposa:
"Signatura digital – actes electròniques": Tots els inspectors habilitats i adscrits al concurs d’ECA BV disposen de l’eina
de signatura digital. ECA BV proposa, amb la finalitat d’augmentar la sostenibilitat i reduir el consum de paper, introduir
la signatura digital de les actes, en aquelles instal.lacions on el responsable disposi també d’aquesta eina, amb l’objectiu
de promoure i potenciar la reducció al mínim el consum de paper a la finalització del contracte.
Es valora positivament aquesta millora.
"Recollida de dades a camp mitjançant tablet i/o mòbil": ECA BV proposa la utilització de dispositius tablets i/o mòbil,
per a la recollida de dades a camp, per ser penjades posteriorment a la base de dades informàtica a través d’internet.
Aquesta millora implicaria actualitzar el sistema actual d’introducció de dades (base de dades de l’ARC, però d’aquesta
manera, les fitxes d’inspecció i actes es podrien realitzar en aquells llocs on no hi ha cobertura mòbil, i s’evitaria la
pèrdua d’informació a causa de les pèrdues de connexió. Addicionalment, el fet de realitzar el registre de camp
directament a l’aplicació, evitaria omissions i errors de transcripció del registre manual al registre informàtic.
Es valora positivament aquesta millora, si bé l'ARC ja disposarà en el moment de l'inici del contracte accés a la
base de dades sense connexió a internet.
"Processament GIS": ECA BV ofereix realitzar el processament GIS de la informació disponible dels dipòsits (mitjançant
la utilització de QGIS, software lliure), de les imatges de satèl.lit a què l’ARC, com a organisme públic, pugui tenir accés
(com per exemple a través de l’ICGC), en aquells dipòsits de freqüència de visita més elevada Això podria facilitar la
realització d’un seguiment a distància de l’explotació del dipòsit, i en funció del tipus d’imatge, realitzar inclús un control
volumètric.
Es valora positivament aquesta millora, si bé falta concreció en quant al desenvolupament d'aquestes tasques.
"Tramesa electrònica ràpida de documentació de gran capacitat": ECA BV disposa d’un sistema propi i segur de
transferència d’arxius, que permet l’enviament d’arxius de gran capacitat, sense saturar els servidors de correu. Els
sistema envia un avís al receptor, amb el link a l’arxiu i la contrasenya d’accés a la informació
enviada. Aquest link té una validesa temporal, que es pot definir segons les necessitats de l’emissor i/o del receptor.
Es valora positivament aquesta millora.

Millores tecnològiques i en eines informàtiques

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.4. (valor màxim 1 punt)

0,80

PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 5

3,00

ANNEX 1
Taula 2. QUADRE RESUM VALORACIÓ TÈCNICA
SOBRE B. LOT 2 ( EXPEDIENT: G2024-2018-23). QUADRE RESUM DE LA PUNTUACIÓ TÈCNICA
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