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LC/CA/SP Exp. 2019/0016926

A les 12 hores i 15 minuts del dia 30 de juny de 2021, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de
forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola Salinas,
com a delegada de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada
de l’interventor general, pel Sr. Antonio Solanes Segura, subdirector de la Subdirecció de
Logística i per la secretària de la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona Fernández. Assisteix,
així mateix, un representant de les empreses: CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, SA. Es
constitueix la present Mesa per a l’obertura de Sobre Digital que fa referència als criteris
automàtics i proposta d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma
assenyalats al DOUE i al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona, de la
contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a
la “Recollida i transport a centres gestors per al seu tractament de diferents tipus
de residus generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona, amb
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, dividit en 2 lots”, tot això de
conformitat amb allò que disposen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les
empreses presentades i admeses. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que
poden sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans de
procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels presents faci ús dels expressats
drets, ni formuli cap reclamació.
Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SERTEGO SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, SLU, amb NIF B83667725, la qual presenta la següent oferta:
Lot 1: Recollida i transport de residus de paper, cartró, paper confidencial, plàstic, suport
òptic i magnètic generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i,
recollida i transport de contenidors grans de residus municipals (grup I) generats al
recinte Torribera.
Criteri 1.- Proposició econòmica:
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Lot 1
Preu
unitari
Serveis de recollida i transport a Preu unitari màxim
màxim
ofert,
centres gestors per al seu tractament IVA exclòs
IVA exclòs
Servei 1.- Recollida i transport de :
a) paper i cartró de les papereres i
dels contenidors excepte els grans
b) documentació confidencial
c) plàstic dels contenidors excepte
els grans
d) materials amb suport òptic i
33,00 €/recollida per 28 €/recollida
magnètic
edifici
per edifici
Servei 2.- Recollida i transport de
55 €/recollida
paper i cartró i plàstics dels
60,00 €/recollida per per contenidor
contenidors grans i de la
contenidor
gran gran
compactadora
/compactadora
/compactadora
73 €/per dia de
82,74 €/per dia de
Servei 3.- Recollida i transport de
recollida
recollida
contenidors grans de barreja de
corresponent a
corresponent a tots
residus municipals (grup I) Torribera
tots els
els contenidors
contenidors
Criteri 2.- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
X
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)
(Marcar amb una creu (X) l’opció triada. En cas que no marqueu cap opció o marqueu més d’una
opció, s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts)

AVÍS: No es podrà variar el model de proposició econòmica alterant els
conceptes dels preus unitaris, ja que es consideraria variant (no permesa a la
clàusula 1.14 del present plec) i el licitador quedaria exclòs.
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Lot 2: Recollida i transport de residus especials i resta de residus no inclosos al lot 1,
generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona.
Criteri 1.- Proposició econòmica:
LOT 2
Serveis de recollida, transport i
tractament a centres gestors
per al seu tractament
envasos (plàstic, metall, comp i
mixtes)
envasos plàstics contaminats
residus amb plàstics
aerosols
Sepiolita contaminada
Draps i cel·lulosa contaminats
llots de tinta
oli mineral no clorat de motor
envasos buits metall
planxes metàl·liques
plàstics i cautxú
llots de cola i resines
ferralla
residus municipals barreja
filtres aire
filtres oli
anticongelant
hidrocarburs
líquid frens
vidre
Ordinadors i material elec.
tinta
tòners
fusta
absorbents contaminats

Preu unitari màxim
IVA exclòs licitació

Preu unitari màxim
ofert, IVA exclòs

1,00 €/kg

0,79 €/kg

1,00 €/kg
0,20 €/kg
2,20 €/unitat
0,95 €/kg
1,60 €/kg
2,00 €/kg
1,80 €/litre
3,00 €/unitat
0,30 €/kg
0,40 €/kg
3,00 €/kg
0,30 €/kg
1,10 €/kg
1,20 €/kg
1,90 €/litre
0,85 €/litre
1,00 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,30 €/kg
1,20 €/kg
1,20 €/unitat
0,30 €/kg
1,00 €/kg

0,79 €/kg
0,18 €/kg
1,80€/unitat
0,79 €/kg
1,2 €/kg
1,4 €/kg
1,4 €/litre
2,8 €/unitat
0,16 €/kg
0,16 €/kg
2,2 €/kg
0,21 €/kg
0,8 €/kg
0,9 €/kg
0,9 €/litre
0,75 €/litre
0,79 €/kg
0,36 €/kg
0,44 €/kg
0,25 €/kg
0,95 €/kg
0,90 €/unitat
0,21€/kg
0,79 €/kg
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Criteri 2 .- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)

X

(Marcar amb una creu (X) l’opció triada. En cas que no marqueu cap opció o marqueu més d’una
opció, s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts)

AVÍS: No es podrà variar el model de proposició econòmica alterant els
conceptes dels preus unitaris, ja que es consideraria variant (no permesa a la
clàusula 1.14 del present plec) i el licitador quedaria exclòs.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa CESPA, GESTIÓN DE
RESIDUOS, SA, amb NIF-A59202861, la qual presenta la següent oferta:
Lot 1: Recollida i transport de residus de paper, cartró, paper confidencial, plàstic, suport
òptic i magnètic generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i,
recollida i transport de contenidors grans de residus municipals (grup I) generats al
recinte Torribera.
Criteri 1.- Proposició econòmica:

Lot 1
Preu
unitari
Serveis de recollida i transport a Preu unitari màxim
màxim
ofert,
centres gestors per al seu tractament IVA exclòs
IVA exclòs
Servei 1.- Recollida i transport de :
a) paper i cartró de les papereres i
dels contenidors excepte els grans
b) documentació confidencial
c) plàstic dels contenidors excepte
els grans
32,87€/
d) materials amb suport òptic i
33,00 €/recollida per recollida
magnètic
edifici
per edifici
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Servei 2.- Recollida i transport de
paper i cartró i plàstics dels
contenidors grans i de la
compactadora

Servei 3.- Recollida i transport de
contenidors grans de barreja de
residus municipals (grup I) Torribera

59,77€/
recollida
60,00 €/recollida per per contenidor
contenidor
gran gran
/compactadora
/ compactadora
82,43 €/per dia
82,74 €/per dia de de
recollida
recollida
corresponent a tots corresponent a
els contenidors
tots
els contenidors

Criteri 2.- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)

X

(Marcar amb una creu (X) l’opció triada. En cas que no marqueu cap opció o marqueu més d’una
opció, s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts)

AVÍS: No es podrà variar el model de proposició econòmica alterant els
conceptes dels preus unitaris, ja que es consideraria variant (no permesa a la
clàusula 1.14 del present plec) i el licitador quedaria exclòs.
Lot 2: Recollida i transport de residus especials i resta de residus no inclosos al lot 1,
generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona.
Criteri 1.- Proposició econòmica:
LOT 2
Serveis de recollida, transport i
tractament a centres gestors
per al seu tractament

Preu unitari màxim
IVA exclòs licitació

Preu unitari màxim
ofert, IVA exclòs
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envasos (plàstic, metall, comp i
mixtes)
envasos plàstics contaminats
residus amb plàstics
aerosols
Sepiolita contaminada
Draps i cel·lulosa contaminats
llots de tinta
oli mineral no clorat de motor
envasos buits metall
planxes metàl·liques
plàstics i cautxú
llots de cola i resines
ferralla
residus municipals barreja
filtres aire
filtres oli
anticongelant
hidrocarburs
líquid frens
vidre
Ordinadors i material elec.
tinta
tòners
fusta
absorbents contaminats

1,00 €/kg

0,95 €/kg

1,00 €/kg
0,20 €/kg
2,20 €/unitat
0,95 €/kg
1,60 €/kg
2,00 €/kg
1,80 €/litre
3,00 €/unitat
0,30 €/kg
0,40 €/kg
3,00 €/kg
0,30 €/kg
1,10 €/kg
1,20 €/kg
1,90 €/litre
0,85 €/litre
1,00 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,30 €/kg
1,20 €/kg
1,20 €/unitat
0,30 €/kg
1,00 €/kg

0,95 €/kg
0,19 €/kg
2,09 €/unitat
0,90 €/kg
1,52 €/kg
1,90 €/kg
1,71 €/litre
2,85 €/unitat
0,29 €/kg
0,38 €/kg
2,85 €/kg
0,29 €/kg
1,05 €/kg
1,14 €/kg
1,81 €/litre
0,81 €/litre
0,95 €/kg
0,48 €/kg
0,48 €/kg
0,29 €/kg
1,14 €/kg
1,14 €/unitat
0,29 €/kg
0,95 €/kg

Criteri 2 .- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)

X
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(Marcar amb una creu (X) l’opció triada. En cas que no marqueu cap opció o marqueu més d’una
opció, s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts)

AVÍS: No es podrà variar el model de proposició econòmica alterant els
conceptes dels preus unitaris, ja que es consideraria variant (no permesa a la
clàusula 1.14 del present plec) i el licitador quedaria exclòs.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica per lot (100%)
(Documentació a incloure en el sobre B)
Per a tots els lots
Criteri 1: Preu: ......................................................................................... fins a 60 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:


Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.



Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.



Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.



Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3
del present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de
la suma és l’oferta del licitador, del lot que es tracti.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador


Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A),
pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3
d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la
suma és el preu de licitació, del lot que es tracti.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació

Criteri 2: Utilització de vehicles de transport menys contaminants:....... fins a 40 punts
Es valorarà la utilització dels vehicles de transport menys contaminants que faci servir el
contractista per al transport dels residus. Com a mínim, d’acord amb la clàusula 2.2 del
PCAP i el punt 3.3 del PPT, hauran de disposar d’un distintiu ambiental d’eficiència
catalogada tipus B. Es durà a terme mitjançant els distintius ambientals emesos per la
“Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior” dels vehicles en els termes
següents:
-

Distintiu ambiental tipus 0.............................. 40 punts
Distintiu ambiental tipus ECO........................ 25 punts
Distintiu ambiental tipus C.............................. 10 punts
Distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula 2.2 PCAP i 3.3 PPT)... 0 punts

En cas de no marcar cap opció al model de proposició (Annex 2 i 3 del present plec), o de
marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord
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amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa
l’article 150 de la LCSP.
La puntuació obtinguda per les empreses presentades és la següent:
Lot 1: Recollida i transport de residus de paper, cartró, paper confidencial, plàstic, suport
òptic i magnètic generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i,
recollida i transport de contenidors grans de residus municipals (grup I) generats al
recinte Torribera.

EMPRESES

Preu
Preu Preu
Criteri 2:
Preu ofert,
TOTAL
Altres
Servei Servei Servei
Diferència Punts
Tipus
Ordre
IVA exclòs
PUNTS
criteris
1
2
3
ambiental

SERTEGO
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
1 SLU

28,00

55,00

73,00 144.420,00 20.498,88 36,72

10,00

46,72

1

10,00

CESPA, GESTIÓN
2 DE RESIDUOS, S.A.

32,87

59,77

82,43 164.279,80

10,00

11,14

2

10,00

Llindar

639,08

1,14

131.423,84 33.495,04 60,00

Lot 2: Recollida i transport de residus especials i resta de residus no inclosos al lot 1,
generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona.
Preu
ofert, IVA Diferència
exclòs

Punts

Criteri 2:
Tipus
ambiental

TOTAL
PUNTS

Ordre

36.771,64 13.481,66

60,00

10,00

70,00

1

10,00

1

SERTEGO SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
SLU
CESPA, GESTIÓN
DE RESIDUOS, S.A.

48.108,44

2.144,86

9,55

10,00

19,55

2

10,00

2

Llindar 38.486,75 11.766,55

52,37

EMPRESES

Altres
criteris

Es comprova en aquest mateix acte, que cap oferta es troba incursa en presumpció
d’anormalitat.
De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la LCSP, la
Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent,
l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa a la
“Recollida i transport a centres gestors per al seu tractament de diferents tipus de
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residus generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona, amb
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, dividit en 2 lots”, a
l’empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SLU, amb NIF-B83667725,
d’acord amb la seva oferta:
Lot 1: Recollida i transport de residus de paper, cartró, paper confidencial, plàstic, suport
òptic i magnètic generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i,
recollida i transport de contenidors grans de residus municipals (grup I) generats al
recinte Torribera.
Criteri 1.- Proposició econòmica:
Preu
unitari
Serveis de recollida i transport a centres gestors per al
màxim
ofert,
seu tractament
IVA exclòs
Servei 1.- Recollida i transport de :
a) paper i cartró de les papereres i dels contenidors
excepte els grans
28 €/recollida
b) documentació confidencial
per edifici
c) plàstic dels contenidors excepte els grans
d) materials amb suport òptic i magnètic
55 €/recollida
Servei 2.- Recollida i transport de paper i cartró i plàstics per contenidor
dels contenidors grans i de la compactadora
gran
/compactadora
73 €/per dia de
recollida
Servei 3.- Recollida i transport de contenidors grans de
corresponent a
barreja de residus municipals (grup I) Torribera
tots els
contenidors
Criteri 2.- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)

X
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Lot 2: Recollida i transport de residus especials i resta de residus no inclosos al lot 1,
generats a diversos edificis i recintes de la Diputació de Barcelona.
Criteri 1.- Proposició econòmica:
Serveis de recollida, transport i
tractament a centres gestors per al seu
tractament

Preu unitari màxim
ofert, IVA exclòs

envasos (plàstic, metall, comp i mixtes)

0,79 €/kg

envasos plàstics contaminats
residus amb plàstics
aerosols
Sepiolita contaminada
Draps i cel·lulosa contaminats
llots de tinta
oli mineral no clorat de motor
envasos buits metall
planxes metàl·liques
plàstics i cautxú
llots de cola i resines
ferralla
residus municipals barreja
filtres aire
filtres oli
anticongelant
hidrocarburs
líquid frens
vidre
Ordinadors i material elec.
tinta
tòners
fusta
absorbents contaminats

0,79 €/kg
0,18 €/kg
1,80€/unitat
0,79 €/kg
1,2 €/kg
1,4 €/kg
1,4 €/litre
2,8 €/unitat
0,16 €/kg
0,16 €/kg
2,2 €/kg
0,21 €/kg
0,8 €/kg
0,9 €/kg
0,9 €/litre
0,75 €/litre
0,79 €/kg
0,36 €/kg
0,44 €/kg
0,25 €/kg
0,95 €/kg
0,90 €/unitat
0,21€/kg
0,79 €/kg

Criteri 2 .- Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
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Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
X
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus B (obligatori clàusula
2.2 PCAP i 3.3 PPT)
Per als lots 1 i 2, resta en segon i últim lloc l’empresa CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS,
SA.
Essent les 12 hores i 45 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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