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 1 (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 1 (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 1 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 Jordi
Minguell
Bascuñana

Data: 2019.02.15
10:24:59 +01'00'

Cap del Departament d’Inspecció i Control

43 punts

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

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

PLEC

ECA, BV, SLU

punts base
PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

En proposen 3 a temps complert i 2 tècnics a temps parcial per a tasques d’oficina, gestió de
documentació i planificació
Es presenten els CV

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

Habilitacions dels tècnics proposats: 1. EC-RES GRE; EC-RES DC; i, EC-RES MOS. 2. EC-RES
GRE, i, EC-RES MOS. 3. EC-RES GRE, i, EC-RES MOS.

Habilitació de cada inspector/a i tipus d’habilitació

Les establertes al punt 2.5 del Plec de prescripcions tècniques. També d’implementar i transmetre a
l’equip d’inspectors, les consignes del Responsable Tècnic de l’ARC i de qualsevol modificació en
els criteris i metodologia aprovada per l’ARC, la qual s’anirà actualitzant durant el desenvolupament
del contracte.
Serà també la responsable tècnica i de qualitat del vector EC-RES GRE davant l’Oficina
d’Acreditació, en les auditories externes oficials a què estiguin sotmesos els inspectors durant el
transcurs habitual de les tasques d’inspecció.
Tot el personal esmentat està destinat a desenvolupar els treballs descrits a l'oferta, forma part de la
plantilla d’ECA BV.

Funcions del /la coordinador/a

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

Descripció de com es faran les inspeccions
Especificació d’horaris entre els que es faran les inspeccions
Aleatorietat en les inspeccions
Freqüències

TÈCNIC

Presentació de les persones involucrades; acordar i comunicar el sistema de control i gestió del
projecte; disseny i validació de la metodologia de treball; programar l'inici dels treballs.
S'especifiquen i es presenta un gràfic d'horaris, entre les 8 i 22 h
Les inspeccions es faran de forma aleatòria tbnint en compte criteris de sostenibilitat en el traçat de
l'itinerari
Les que es determinen al Plec de prescripcions tècniques en visites de 2 i 3 h i a disposició dels
canvis que proposi l'ARC

Planificació del treball – cronograma
Modificació de la planificació a petició de l’ARC

Altres aspectes que incorpora l'oferta

NO

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.2.(valor màxim 4,8 punts)

Disposa d'una base de dades per a planificar les inspeccions. Presenta un model de planificació
mensual
A petició de l'ARC l'empresa modificarà la programació de les inspecions
Disposar d'una acreditació per a fer les inspeccions en nom de l'ARC; a través de l'aplicatiu es
podran veure les inspeccions fetes el mes anterior, la planifiació mensual, etc. En el cas
d'inspeccions de realitzades n'indicaran el motiu. A l'anexe V de l'oferta presenten una descripció
concreta per a cada tipologia d'inspecció on es detalla de forma profusa com es farà la inspecció: descripció de la instal·lació; -estat de les instal·lacions; -control documental; -valorització de residus;
-control ambiental; -incidències i recomanacions

4,80

1.3. Descripció de la inspecció / presa de mostres (metodologia)
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Informació, obtenció de dades

Abans de cada visita l'inspector/a ha de disposar: -de la llicència o autorització ambiental; -Disposar
de la llicència o autorització ambiental, o altra documentació facilitada per l’inspector de l’ARC que
tingui la instal·lació assignada; -Planificar la inspecció, identificant els punts a inspeccionar que facin
que els resultats obtinguts siguin representatius de la instal·lació; -Comprovar que l’activitat es troba
en condicions normals de funcionament; -Tenir un coneixement global de l’activitat previ a la
inspecció (disposar de les fitxes i actes prèvies d’inspecció).

Actuació de l'/la inspector/a

A partir de la planificació de la coordinadora cada inspector/a es planifica la ruta i la documentació
base. Un cop el tècnic disposa de tots els coneixements específics de la instal·lació, i ha planificat la
inspecció, es procedirà a realitzar la inspecció a camp. Cadascuna de les visites de control seran
acompanyades d’un reportatge fotogràfic, i es realitzaran amb els mitjans tècnics i materials
necessaris per a la correcta realització dels treballs. Els diferents aspectes a controlar durant les
visites a les instal·lacions, són de control documental, i de tipus tècnic. Es detalla el contol
administratiu (control d'entrades i sortides de residus; traçabilitat; control documentació d'entrades i
de sortides; correcta codificació dels residus; autocontrols; gestió adequada amb els transportistes i
comprovació de càrregues quan un vehicle descarregui). Control tècnic (normativa vigent;
documentació tècnica disponible; etc. ; i, inspecció de les zones de: recepció; tractament de residus;
emmagatzematge de residus; tractament d'aigües; i, altres aspectes. S'expliciten els aspectes
següents: redacció de l'acta, reportatge fotogràfic, fitxers escanejats, etc.

Lot 1. Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de les plantes de gestió de
residus de Catalunya
·

Per a la realització de les inspeccions, ECA BV es basarà en les directrius de la Instrucció Tècnica
de l’OAEC: IT 400.
ECA BV disposa d’una instrucció tècnica específica per al desenvolupament de les inspeccions a
plantes de gestió de residus, basada en la IT 400, en el marc de l’habilitació EC-RES GRE, que
s’aporta a l’annex IV.

Instrucció Tècnica de l’OAEC: IT 400.

·
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 4,2 punts)

4,20

1.4. Descripció del procediment en cas d'observar una incidència durant la inspecció
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Ús dels medis tecnològics de la informació

Ees detalla que en cas que durant una inspecció de control es detectés una incidència de caràcter
urgent, en especial de caire mediambiental, es farà un reportatge fotogràfic, i es comunicarà a l’ARC
via telefònica i per correu electrònic, intentant contactar directament amb l’inspector assignat a cada
instal·lació per tal d’agilitzar el procés. Posteriorment, a requeriment de l’ARC, l’adjudicatari emetrà
un informe particular de la incidència, que serà lliurat en el termini més curt possible.

Informe de la incidència

Es desenvolupen els aspectes i punts que contindrà l'informe d'incidència. A l’annex VI es presenta
un model d’informe d’incidència.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.4.(valor màxim 1,5 punts)

1,50

1.5. Desenvolupament de les reunions amb els /les inspectors/es de l'ARC
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC

Reunions de coordinació amb els coordinadors assignats per l’ARC i amb els coordinadors
dels lots 1, 2 i 3.

La coordinadora es reunirà els cops necessaris amb els responsables del concurs de l'ARC. Es
proposa una reunió inicial per a iniciar els treballs, presentar l'equip, consensuar la metodologia i
fitxes

Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC a Barcelona

Amb periodicitat trimestral, i abans del dia 15 dels mesos que s’escaiguin, es farà una reunió amb
els inspectors de l’Agència de Residus de Catalunya esponsables de cada instal·lació, a les oficines
de l’ARC a Barcelona i es lliuraran els informes a cada inspector, prèviament per correu electrònic o
a través de l’aplicatiu web, i la documentació que s’elabora arran de les visites. Al final de cada
reunió presencial en les oficines de l’Agència de Residus de Catalunya, es proposa l’elaboració
d’una Acta de Reunió. Una còpia de la mateixa restarà a disposició de l’ARC.

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

Amb periodicitat trimestral, i abans del dia 15 del mesos que s’escaiguin, es farà una reunió amb els
inspectors de l’Agència de Residus de Catalunya responsables de cada instal·lació, a les oficines
de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre i hi assistiran tots els inspectors que hagin realitzat
inspeccions assignades a les delegacions pertinents.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.5.(valor màxim 1,5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 1 (valor màxim 15 punts)

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Informes (descriptiva i models)

Es fa una explicació de la documentació. Es detallen alguns aspectes de com serà la fitxa i l'informe.
Es detalla l'estructura de l'informe i a l'anexe VIII es posa un model. Els informes, que es
presentaran en el format que s’acordi amb l’ARC, es podran consultar paral·lelament a la base de
dades, accedint a la pàgina web d’ECA BV

Fitxes d’inspecció / fitxa de presa de mostres (descriptiva i models)

ECA BV proposa la utilització de l’Excel per la realització de les fitxes d’inspecció. A cada planta li
correspondrà un llibre Excel; en aquest llibre, hi constaran els següents fulls: -Fitxa d’inspecció
mensual: dins el llibre excel de la planta, apareixerà una pàgina per mes en què s’ha visitat aquella
instal·lació, de manera que en un sol arxiu es podrà disposar de tota la informació. -Instal·lació: e hi
apareixerà la descripció de la instal·lació, i del procés que s’hi duu a terme, l'evolució mensual dels
canvis detectats, tant en les instal·lacions, com en els processos que s’hi duen a terme. -Entradessortides: hi apareixerà un resum d’entrades i sortides mensuals de residus, vinculat a les dades
recollides durant l’any a cadascuna de les fitxes d’inspecció. -Incidències: hi apareixerà la relació de
les incidències detectades a la planta al llarg de l’any, en cadascuna de les inspeccions. -Capacitats
autoritzades: hi apareixeran els tipus de residus pels quals cada planta es troba autoritzada a
gestionar, així com les capacitats màximes de tractament i emmagatzematge que disposen. Es
presenta a l’annex VII els formats dels models de fitxes que s’utilitzaran en les inspeccions de
control, adaptats a cada tipus d’instal·lació.

Lot 1.
·

Es detallen dotze tipus de fitxa, una per a cada activitat a inspeccionar, aspecte valorat a l'apartat
Fitxes d'inspecció

Fitxes d’inspeccions per a cada tipus d’instal·lació.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.1.(valor màxim 2,5 punts)

2,50

2.2. Comunicació i documentació d'incidències
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
S'elaborarà un full resum de les incidències detectades en les visites del mes anterior: s’especifica
per a cada inspector de l’ARC, el llistat de plantes amb incidències, el resum de les mateixes així
com l’inspector d’ECA BV que les ha detectat per tal de facilitar el seu tractament durant les
reunions trimestrals als Serveis Territorials de l’ARC. En presenten un model i esmenten, que qual
calgui, aportaran informació gràfica o bé suport informàtic (CD...)

Full resum d'incidències

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.2.(valor màxim 2,5 punts)

2,50

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
La planificació mensual de les inspeccions serà consultable a través de l’aplicatiu informàtic
accessible a l’ARC i, es realitzarà mitjançant arxius excel: - Arxiu general d’inspeccions a realitzar
durant el mes amb assignació d’inspector d’ECA BV. -Arxius de planificació en format calendari
mensual per cadascun dels inspectors d’ECA BV. En presenten models

Planificació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.3.(valor màxim 2,5 punts)

2,50

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
La relació mensual de les inspeccions efectuades en el mes anterior, que serà consultable a través
de l’aplicatiu informàtic accessible a l’ARC, es realitzarà mitjançant un arxiu excel. A l’arxiu hi
constarà un llistat amb totes les inspeccions realitzades durant el mes anterior, on apareixeran: el
codi de gestor, nom del gestor, població, província, inspector de l’ARC assignat, freqüència de visita,
tipologia de planta, inspector ECA BV que ha realitzat la inspecció i data en la qual s’ha realitzat la
inspecció. En presenten model.

Relació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.4.(valor màxim 2,5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 2 (valor màxim 10 punts)

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Pla d’autocontrol

El sistema d’assegurament de la Qualitat presentat contempla i exigeix el control de la qualitat dels
treballs i proposen la planificació i posada en marxa d'un programa de Control de Qualitat de les
activitats i dels serveis prestats. El control és efectuat per les pròpies unitats responsables de
l’execució dels treballs, o bé per una unitat auditora interna. El sistema establert implica que cada
tècnic assumirà la responsabilitat de la qualitat de l’activitat que duu a terme. S'exposa de forma
profusa tot el sistema d'autocontrol, que inclou durant la inspecció: control de la informació; control
de la metodologia; control de l'execució dels treballs de camp; formació contínua dels inspectors;

Model registre supervisió inspeccions/presa de mostres

S’adjunta Model registre supervisió inspeccions/presa de mostres en l’annex IX de l'oferta. En
aquest annex hi ha tota una sèrie de llistats d'autocontrol.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.1. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.2. Autocontrol a la documentació
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Pla d’autocontrol

El/la coordinador/a supervisarà a l’equip tècnic per a què es mantinguin en tot moment els nivells de
qualitat exigits durant el desenvolupament dels treballs. També es supervisarà de forma aleatòria, la
documentació generada durant i posterior a la visita. L’elaboració d’informes així com de qualsevol
altra documentació referent al projectes (protocols, guia d’inspecció, instruccions...), i la seva
entrega en el termini acordat per l'ARC, seran responsabilitat del Coordinador del Projecte. Segons
el pla de qualitat intern realitzaran la supervisió documental (administrativa) d’un mínim del 10% de
les actes i dels informes generats durant la duració del concurs.

Model registre supervisió documentació

S’adjunta Model registre supervisió de la documentació en l’annex X d'oferta.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.2. (valor màxim 4 punts)

4,00

3.3. Confidencialitat i incompatibilitat
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
ECA BV es compromet a garantir la 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. ECA BV exigirà la confidencialitat per escrit als/les
inspectores (tècnics/ques habilitats/des) que desenvolupen les tasques descrites al PPT. La
propietat de les dades i/o estadístiques obtingudes fruit de les tasques descrites en aquest plec
pertanyen a l’ARC.
ECA BV es compromet a 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/les inspector/es, feines similars, etc.).

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.
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 (valor màxim 10 punts)

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

punts base

L'empresa indica que disposa de vehicles de lloguer adaptables a les característiques del concurs i
en les quantitats necessàries, on per a distàncies de menys de 200 km utilitzaran vehicles elèctrics i
per a distàncies superiors vehicles a gas.

Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.1.(valor màxim 0,7 punts)

PLEC
TÈCNIC

0,70

4.2. Tipologia de vehicles
OFERENT

PLEC

ECA, BV, SLU

punts base
PUNTS A VALORAR
Tipus de vehicle
Elèctric
A gas
Híbrid (gasolina / bateria)
Híbrid (gasolina / gas)
Benzina
Dièsel

TÈCNIC

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.2.(valor màxim 0,0 punts)

La tipologia dels vehicles es valora de forma quantificada al sobre C

0,00

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Equips de l’Oficina portàtil

Telèfons mòbils intel∙ligents; Ordinador portàtil; Impressora portàtil; Càmera fotogràfica digital;
MODEM 3G; Vehicle; altres equips

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.

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

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.3.(valor màxim 0,8 punts)

0,80

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Telèfons intel·ligents amb connexió a internet

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.

Comptes de correu electrònic per a cada inspector/a

Faciliten els comptes de correu electrònic de 5 persones

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.4.(valor màxim 0,4 punts)

0,40

4.5. Recursos informàtics
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC

Recursos informàtics portàtils

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.

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

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. Disposen de telèfons fixes; línies ADSL; terminals PC; impressores; servidors

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.5.(valor màxim 0,5 punts)

0,50

4.6. Base de dades de la informació generada i el seu tractament accessible per l’ARC
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR
Lot 1.

Els/les inspectors/es de l’ARC disposaran de claus específiques d’accés a les bases de
dades del licitador en aquells aspectes referents a la inspecció, a la presa de mostres i
determinacions de biogàs.

TÈCNIC

ECA BV disposa d’una base de dades hostatjada en la seu web als servidors d’ECA BV, que manté
activa i actualitzada, I ÉS accessible per l’ARC on es recopila la documentació elaborada en les
visites efectuades així com altra informació rellevant. La part numèrica continguda a les fitxes, serà
exportable a altres sistemes de tractament de dades. Els/les inspectors/es de l’ARC disposaran de
claus especifiques d’accés a les bases de dades d’ECA BV, en aquells aspectes referents a la
inspecció, a la presa de mostres i determinacions de biogàs.

Programa informàtic per a la planificació i materialització de les inspeccions, presa de
mostres i determinacions de biogàs. Ha de disposar com a mínim:
1. Llistat mensual de la planificació d’inspeccions, presa de mostres i determinacions de
biogàs. Aportar un model.

ECA BV mantindrà la base de dades de la documentació elaborada durant les visites efectuades,
actualitzada i accessible per l’ARC. Llistat mensual de la planificació d’inspeccions, presa de
mostres i determinacions de biogàs. S’aporta model a l’annex XI de la present oferta.

2. Llistat mensual d’inspeccions materialitzades o instal·lacions on s’ha fet la presa de
mostres i determinacions de biogàs i número de mostres preses per cada una d’elles.
Aportar un model.
3. Llistat mensual de les instal·lacions on s’han produït incidències i incompliments.
Aportar un model.
4. Llistat mensual de les instal·lacions on no s’ha fet la inspecció, presa de mostres i
determinacions de biogàs amb els motius de l’incompliment de la planificació mensual.
Aportar un model.

Llistat mensual d’inspeccions materialitzades o instal·lacions on s’ha fet la presa de mostres i
determinacions de biogàs i número de mostres preses per cada una d’elles. S’aporta model a
l’annex XI de la present oferta.
Llistat mensual de les instal·lacions on s’han produït incidències i incompliments. S’aporta model a
l’annex XI de la present oferta.
Llistat mensual de les instal·lacions on no s’ha fet la inspecció, presa de mostres i determinacions
de biogàs amb els motius de l’incompliment de la planificació mensual. S’aporta model a l’annex XI
de la present oferta.

Forma i estructura de la base de dades. Ha de disposar com a mínim:
1. Lloc on es puguin consultar les actes esteses, en temps real i posteriorment
escanejades amb les signatures de conformitat i que estaran identificades segons la
numeració determinada per l’ARC.
2. Lloc on es puguin consultar els documents associats a l’acta.
3. Arxiu fotogràfic associat a cada instal·lació i a cada acta o document emès o aportat
durant la inspecció o presa de mostres.

Es poden consultar la informació bàsica de cadascuna de les instal·lacions que apareixen al plec de
prescripcions tècniques, i que consisteix en: adreça, telèfon, persona de contacte, descripció de
l’activitat de la planta, residus autoritzats, així com totes aquelles observacions que poden ajudar als
inspectors a l’hora de realitzar les inspeccions. Es pot pot consultar la freqüència amb la què s’ha de
visitar, i la data planificada per a la propera visita de control. Una altra de les opcions d’aquesta
aplicació, és la que permet consultar l’històric d’inspeccions de la planta, i les fitxes de les visites de
control, així com els reportatges fotogràfics que s’han efectuat durant la realització de les visites. És
en aquesta opció, on els inspectors penjaran, un cop acabada la inspecció a la planta de gestió de
residus corresponent. La fitxa i acta de visita seran consultables per l’ARC en temps real. ECA BV
proposa realitzar les fitxes i actes d’inspecció en suport informàtic local, i penjarles a la base de
dades un cop acabada la inspecció, degut a què diverses de les plantes a inspeccionar, es troben
en zones aïllades i amb poca cobertura mòbil, fet que impossibilitaria realitzar on line la introducció
de dades a la base de dades. Penjant la informació immediatament acabada la inspecció evita la
pèrdua de dades i garanteix que la informació que contingui és actualitzada i de caire definitiu. Els
informes que s’incloguin a la base de dades, es podran obtenir en un suport informàtic que permeti
el tractament de dades (Excel, Access,...), i/o en pdf, en el cas dels reportatges fotogràfics i altra
documentació d’interès. Una altra consideració en quant a seguretat, és que a banda dels
inspectors de l’ARC, que disposen d’un usuari i contrasenya personals, la base de dades informàtica
és només accessible per als tècnics d’ECA BV assignats al projecte, i que han signat el compromís
de confidencialitat, ja que l’accés de tots els usuaris és mitjançant contrasenya. La gestió de les
contrasenyes la realitza el coordinador del projecte, que és l’administrador del programa. Per tant,
cap altre persona excepte les vinculades al contracte, podrà tenir-hi accés.

4. Tota la informació derivada de les inspeccions, de la presa de mostres i
determinacions de biogàs és consultable pels /les inspectors/es de l’ARC.
5. Nom de la persona responsable de la base de dades i de la gestió de les dades
generades durant la preparació, inspecció o presa de mostres i determinacions de biogàs
o resultats de la presa de mostres.
6. Disposar de sistemes de confidencialitat de les dades descarregades i propietat de
l’ARC a partir de les inspeccions o de la presa de mostres i determinacions de biogàs o
dades facilitades per l’ARC.

7. Impossibilitat d’accés a les dades procedents de les inspeccions o presa de mostres
per altre personal del licitador que no estigui directament vinculat al concurs.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.6.(valor màxim 2,6 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 4 (valor màxim 5 punts)

2,60
5,00

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

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
ECA BV ha dissenyat un check-list 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. El format del check list es presenta a l’annex XII de la present oferta.
ECA BV 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. - Estat d’actualització dels controls periòdics. Previsió de canvis substancials / no substancials en les llicències o autoritzacions. Les millores
proposades no es quantifiquen ni es presenten en un cronograma, aspectes que es demanen al
plec de prescripcions tècniques. S'esmenten altres aspectes que estan inclosos en el plec de
prescripcions tècniques

Millores a les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.1.(valor màxim 1,25 punts)

0,75

5.2. Millores a la documentació
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
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. 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. ECA BV pot comprometre’s a
iniciar els treballs de control a les plantes de gestió de residus el dia següent a la signatura del
contracte. Les millores proposades no es quantifiquen ni es presenten en un cronograma, aspectes
que es demanen al plec de prescripcions tècniques. S'esmenten altres aspectes que estan
inclosos en el plec de prescripcions tècniques

Millores a la documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.2.(valor màxim 1,25 punts)

1,00

5.3. Millores en equips i materials
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
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. Les millores proposades no es quantifiquen ni es presenten
en un cronograma, aspectes que es demanen al plec de prescripcions tècniques.

Millores en equips i materials

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.3.(valor màxim 1,25 punts)

0,50

5.4. Millores tecnològiques i en eines informàtiques
OFERENT

PLEC
punts base

PUNTS A VALORAR

TÈCNIC
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. 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. Les
millores proposades no es quantifiquen ni es presenten en un cronograma, aspectes que es
demanen al plec de prescripcions tècniques.

Millores tecnològiques i en eines informàtiques

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.4.(valor màxim 1,25 punts)

0,75

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.5.(valor màxim 0 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 5 (valor màxim 5 punts)

0,00
3,00

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

EMPRESA

Contingut i
qualitat del pla
de treball (15
punts)

Contingut i
qualitat dels
models dels
documents (10
punts)

ECA, SLU

15,00

10,00

PUNTUACIÓ PARCIAL
Autocontrol de la
qualitat de les
Equips, materials i
inspeccions/presa de
eines
mostres i
informàtiques (5
documentació (10
punts)
punts)
10,00

5,00

Millores
proposades (5
punts)

PUNTUACIÓ
TOTAL SOBRE B

3,00

43,00

