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Salut Ambiental
XA/PC/gm
Num. Exp: 2021/1913

Informe tècnic de valoració de les proposicions, atenent als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor per al procediment licitatori per
l’adjudicació dels serveis necessaris per al desenvolupament dels programes
PT03 “Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments
d’aigua de consum humà” i PT04 “Programa d’avaluació i control de la qualitat
de l’aigua a l’aixeta del consumidor”, del Catàleg de serveis de Dipsalut,
mitjançant procediment obert.

Antecedents i fonaments de dret

1.
En data 14 de setembre de 2021, mitjançant acord del Consell Rector de
Dipsalut, s’aprova l’expedient per a la licitació dels serveis necessaris per al
desenvolupament dels programes PT03 “Programa de suport a la gestió municipal
directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “Programa d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor”, del Catàleg de serveis de
Dipsalut
2.
Per a la licitació corresponent a la "Contractació dels serveis necessaris per al
desenvolupament dels programes PT03 “Programa de suport a la gestió municipal
directa dels abastaments d’aigua de consum humà” i PT04 “Programa d’avaluació i
control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor”, les proposicions presentades
mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Proveïments d’Aigua SA A17063579
S.A

Registre d'entrada

Data

E-2021-4778

14/10/2021

3.
El 20 de novembre de 2021, la Mesa de Contractació, en reunió interna,
procedeix a l’obertura dels sobres A de les proposicions, que contenen la
documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits legals per a
contractar amb l’Administració.
4.
El 27 de novembre de 2021, es procedeix a l’obertura del sobre B, referit a la
documentació relativa als criteris de valoració amb judici de valor. Un cop examinada

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Servei de Salut Ambiental

Informe: Informe Informació tècnic de valoració sobre B memòria
avaluativa

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: YYEO5-79IPJ-MPNK3
Data d'emissió: 5 de noviembre de 2021 a les 8:28:17
Pàgina 2 de 7

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Cap de l'Àrea de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT.Signat 05/11/2021 08:09

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 413807 YYEO5-79IPJ-MPNK3 71A5691E17233CD2E3E8C5E3BBA091A77157F4E3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

la validesa formal de la documentació presentada, la presidència ordena el trasllat de
la documentació a l’Àrea de Salut Ambiental, perquè emeti l’informe tècnic de valoració
de les ofertes.

Valoració de les ofertes
D’acord amb la clàusula 15.1. del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP) del contracte i de conformitat amb l’article 145 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Dipsalut, s’ha
d’atendre, als criteris de valoració establerts de manera que, un cop el licitador hagi
presentat la memòria avaluativa amb el contingut necessari per al desenvolupament
d’un desenvolupament d’un Programa de suport a la gestió municipal dels
abastaments d’aigua de consum humà i d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor. Es tindrà en compte el contingut relatiu a l’elaboració del
Protocol d’autocontrol i gestió (PAG).
- identificació i caracterització de la zona de subministrament.
- pla de presa de mostres per als autocontrols
- procediment de notificació d’incompliments.
- Sistema nacional d’aigües de consum
També seran criteris d’avaluació la coherència de la proposta amb la normativa vigent i
d’acord amb les especificacions recollides al plec tècnic del contracte i els seus
annexos, la qualitat tècnica de la proposta i l’aplicabilitat que aquesta tingui en el marc
del contracte.
Proveïments d’Aigua S.A presenta una proposició que s’ajusta formalment a allò que
es sol·licitava i es procedeix a la seva valoració.

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A.
1. En relació a la Identificació i caracterització de la zona de subministrament, la
memòria haurà de contenir un esquema (representació gràfica) hídric detallat
del sistema de subministrament d’aigua, on hi figurin descrites totes les
infraestructures i equipaments enumerats, amb les seves característiques, i el
flux de l’aigua.
Es valorarà que la proposta s’adeqüi a la normativa vigent i tindrà un valor
màxim de 10 punts.

Valoració

Puntuació PRODAISA Obsv.

APROVAT
05/11/2021 08:09
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Nom i dibuix infraestructures
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3 punts

3

1 punt

1

Volums i aigua distribuïda

1 punt

1

Correcta

Flux de l’aigua

1 punt

1

Correcta

Punts de mostreig

2 punt

2

Correcta.

Cabalímetres, autoanalitzadors, filtres i
2 punt
telecontrol

2

Situació (adreça
geogràfica)

o

coordenades,

id

Correcta
Correcta

Correcta

TOTAL VALORACIÓ.

10 punts

10

Identif. i caracterització.

2. En relació al Pla de presa de mostres per als autocontrols de l’abastament
durant els anys de durada del contracte, s’ha d’elaborar el Pla de mostreig.
Es valorarà que la proposta s’adeqüi a els criteris establerts per Dipsalut i a la
normativa vigent i tindrà un valor de 20 punts.
Valoració

Puntuació PRODAISA Obsv.

Suplementàries

12 punts

12

Correcta

Distribució al llarg dels 2 anys

6 punts

6

Correcta.

Si no afegeixen analítica ND

2 punt

2

Correcta.

20 punts

20

TOTAL VALORACIÓ.
Presa mostres

3. Pel que fa al Pla de presa de mostres de l’aigua de l’aixeta del consumidor, es
valorarà que la proposta s’adeqüi a els criteris establerts per Dipsalut i a la
normativa vigent i tindrà un valor de 10 punts.
Valoració

Tots els
correctes

Puntuaci
ó
punts

(6 mostres anuals)

de

PRODAISA

Obsv.
Correcta

mostreig
10 punts

5
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Pla per 5 anys

Correcta

Llocs a mostrejar ben identificats

Correcta
Incorrecta
Indica que cal fer
analítica ACN al
bar l’any 2022.
Hauria
d’haver
indicat
una
analitica ACI l’any
2024.

ACI i ACN ben distribuïdes
(pts nous ACI 1r any, bar ACI 2024)

TOTAL VALORACIÓ.
10 punts

5

-

Presa mostra aixeta consumidor.

4. En relació al Procés de comunicació de resultats de les analítiques, es
descriuen tres supòsits que es poden donar de forma habitual, al llarg del
contracte, en zones de subministrament existents.
Per a la valoració dels respectius informes de valoració de resultats (IVRA) es
tindrà en compte que aquests s’adaptin tant a la normativa vigent com als
criteris establerts per Dipsalut.
Es valora el supòsit 1 amb 20 punts, el supòsit 2 amb 10 punts i el supòsit 3
amb 10 punts
SUPÒSIT 1

Valoració

Puntuació PRODAISA Obsv.
Correcta.

IVRA anomalia – apta, apt C
14 punts
IVRA incompliment – no apta

14
Correcta.
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Incorrecta.
Comunicació Aj – Dipsalut Correcta
Notificació
Incorrecta

a

l’ASPCAT

(indica adjuntar analítiques)
(error en comentar resultats)

Comunicació
l’incompliment

de

6 punts

Indica: “ El mes de març ja es
va detectar una anomalia de
manganès en aquest mateix
punt que al final no va ser
confirmada.p.18” Anteriorment,
deia “l’Agència de Salut és
coneixedora de la presència de
manganès a l’aigua de consum,
si durant el seu seguiment de
control els valors de detecció
d’aquest
paràmetre
no
impliquen un incompliment, no
es requereix programar un
remostreig.”

0

TOTAL VALORACIÓ.
Comunicació
Supòsit 1

resultats. 20 punts

14

-

SUPÒSIT 2
Valoració

Puntuació

PRODAISA Obsv.

Redacció IVRA

10 punts

10

TOTAL VALORACIÓ.

10 punts

10

Correcta.
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SUPÒSIT 3
Valoració

Puntuació

PRODAISA Obsv.

Redacció IVRA

10 punts

10

Correcta.

TOTAL VALORACIÓ.

10 punts

10

-

5. Respecte al compliment de la obligació de complimentar les dades de
l’abastament al SINAC, es demana: la representació gràfica en format SINAC
de la zona de subministrament i dels processos unitaris que es realitzen de
tractament i del dipòsit, l’edició de les seves respectives fitxes, amb totes les
dades necessàries per poder-les donar d’alta al SINAC. Es valorarà que la
proposta s’adeqüi als criteris establerts per Dipsalut i a la normativa vigent i
tindrà un valor de 20 punts.

Valoració

Puntuació PRODAISA Obsv.

Representació gràfica SINAC

5 punts

5

Correcta.

Dipòsit Sant Andreu del Parc
5 punts
(19)

5

Correcta

ETAP Dipòsit Sant Andreu del
Parc (15)
4 punts

4

Correcta

PUT filtre

2 punts

2

Correcta

PUT coagulació

2 punts

2

Correcta

PUT cloració o fitxa cloració

2 punts

2

Correcta

TOTAL VALORACIÓ.

20 punts

20

-

RESUM VALORACIÓ FINAL
Valoració

Puntuació PRODAISA Obsv.

TOTAL VALORACIÓ.
Identif. i caracterització ZS.

10 punts

10

-
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TOTAL VALORACIÓ.
Presa mostres ZS.
TOTAL VALORACIÓ.
Presa
mostres
consumidor.

20 punts
aixeta 10 punts

TOTAL VALORACIÓ
Comunicació resultats. Supòsit 20 punts
1
TOTAL VALORACIÓ
Comunicació resultats. Supòsit 10 punts
2
TOTAL VALORACIÓ
Comunicació resultats. Supòsit 10 punts
3
TOTAL VALORACIÓ.
20 punts
SINAC
TOTAL VALORACIÓ FINAL

APROVAT
05/11/2021 08:09

20

-

5

Manca ACI bar camp
futbol

14

Notif. ASPCAT incorrecta

10

-

10

-

20

-

100 punts 89

VALORACIÓ GLOBAL I PUNTUACIÓ DE LA PROPOSTA
L’objectiu de la memòria avaluativa és disposar de l’eina necessària per valorar fins a
quin nivell s’ajusta la proposta del licitador a l’objecte contractual definit al PPT, en
l’aspecte tècnic, com en la seva aplicabilitat, i coherència normativa i amb la
metodologia establerta per Dipsalut.
Per tot el que hem esmentat considerem que la memòria és molt notable en el seu
conjunt i excel·lent en alguns dels apartats de major complexitat tècnica. En tots els
apartats sol·licitats proposa informació que permetria un resultat adequat en la gestió i
de la qualitat de l’aigua de consum.

Tot el que hem exposat, comporta una valoració de la proposta de 89 punts.
Denominació social

NIF

Proveïments d’Aigua SA A17063579
S.A

Registre d'entrada

Puntuació

E-2021-4778

89

El present informe amb la proposta de puntuació, se sotmet a la consideració de la
Mesa de Contractació.

