INFORME

Exp.: 1403-1681-2019 SERVEIS TERRITORIALS

ASSUMPTE: PUNTUACIÓ OBTINGUDA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR PEL COCURS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
DE L’ARBRAT I ZONES VERDES DE BEGUES.
El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
ANTECEDENTS
Vist les propostes ofertades per les empreses que opten per la contracta deL
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES MUNICIPALS I
ARBRAT del municipi.
Atès que s’han presentat un total de sis empreses al concurs:
JARDINERIA I PAISATGISME SANCA, S.L., (d’ara en endavant SANCA)
IGREEN ECOCONCEPT SERVEIS, S.L. (d’ara en endavant IGREEN), PARCS
I JARDINS CATALUNYA, S.L., AMBIENTALIA WORLD, S.L. (d’ara en
endavant AMBIENTALIA), MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. (d’ara en endavant
MOIX) , LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. (d’ara en endavant LA
CYCA).
Es procedeix a valorar les propostes segons ho establert en el plec de
condicions administratives.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Extracte del Plec de Condicions Administratives.
.../...
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Art. 14. - Criteris per a la valoració de proposicions
D’acord amb l’establert a l’article 145 de la LCSP, els criteris a tenir en compte
a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran, de forma
decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells.
.../...
Criteris amb judicis de valor (fins a 45 punts)
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6.3Estudi del projecte (Fins a 35 punts)
6.3.1 Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans
humans i mitjans materials. (Fins a 20 Punts).
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Tenir en compte que , per mantenir la totalitat de les zones verdes caldria
ampliar el nombre de personal, a partir del col·lectiu a subrogar donat que hi
ha mancances de qualitat a resoldre.
Es considera a priori un equip possible que queda descrit en el llistat de
subrogació. No obstant això, els estudis presentaran una proposta per tal de
complementar aquest col·lectiu amb la incorporació de personal amb
dedicació complerta (1.700 hores anuals) o parcial, per tal de fer front a les
especificacions del plec de prescripcions tècniques.
La proposta contindrà també els mitjans materials que s’estimen oportuns
pel bon desenvolupament de les tasques segons el dimensionat proposat dels
equips, tenint en compte que existeixi una proporcionalitat amb el personal
que els té que emprar en un equilibri lògic respecte al bon ofici.
6.3.2 Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de
l’organització i planificació dels serveis i de la sectorització i zonificació del
municipi. (Fins a 10 Punts).
2.1.3Adaptació a variacions estacionals i altres ajusts horaris proposats, que
fomentin la flexibilitat i eficàcia del servei. (Fins a 5 Punts).
Memòria explicativa de l’apartat “Estudi del projecte”
Es presentarà una memòria específicament realitzada per aquest concepte
amb una extensió màxima de 35 planes (Verdana mida 10). S’ha d’incloure
de forma obligatòria una taula resum de freqüències de treball, i fer constar
entre d’altres, les següents dades:
-
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Nº d’hores totals destinades a les tasques de manteniment de
neteja i conservació (no el personal que duu a terme les millores).
Fer constar el nombre d’operaris que formaran els equips fixes i el
personal ocasional, si s’escau, així com la seva categoria
professional.
Es presentarà una taula resum fent constar el nombre equivalent
de personal tant fixa com ocasional, tenint en compte que la
dedicació d’una persona de cada categoria de treball, s’estipula en
el conveni de jardineria estatal en 1.700 hores de treball.
nº i característiques dels vehicles aptes per transport de personal
fent constar les places de que disposen.
Nº i característiques dels vehicles aptes per a càrregues de material
o residus, fent menció a la càrrega útil neta en Kg i la capacitat de
càrrega en volum.
Nº i característiques dels vehicles auxiliars que duran a terme
esbrossades de marges de carretera i prats en que es poden
mecanitzar les feines i fer constar la dedicació al contracte en
jornades de treball.
Nº i característiques dels vehicles que poden portar a terme el reg
en rotondes i arbrat que no disposa d’anelles de degoteig i fer
constar la dedicació al contracte en jornades de treball.
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Nº i característiques de cistella o plataforma elevadora fent constar
l’alçada i la dedicació al contracte en jornades de treball.
No i característiques dels vehicles i mitjans per portar a terme el
pla de lluita integrada contra plagues i malalties. Fer constar la
dedicació al contracte en jornades de treball.
Nº i característiques de maquinaria i utillatge en general.
Proposta de lluita integrada que tingui en compte l’especificat en el
plec.
Proposta de gestió de residus.

Les memòries que no acompleixin els requisits anteriorment esmentats
puntuaran amb zero (0) punts.
L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la
coherència tècnica i l’explicació detallada obtindrà la màxima puntuació. Les
ofertes que no presentin millores es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes
es valoraran de forma proporcional.
6.4. Organització i gestió de dades. (Fins a 10 punts).
Propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i
comunicació i relacions empresa - Ajuntament.
NOTA: Les propostes condicionades a inversions municipals no seran objecte
de valoració.
La puntuació de cada proposta estarà en funció d'interès de l’Ajuntament
(màxima ponderació les presents en la llista annexa).
Relació de propostes de major interès per l’Ajuntament:
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Actualització de l’inventari digital de les plantacions, arbrat i xarxes
de reg (sistema d’informació Geogràfica SIG-CAD). En especial es
tindrà en compte l’actualització i millora de l’inventari actual que
existeix respecte a les superfícies i arbres, així com la confecció
dels plànols que reflecteixin el traçat de tubs de reg existents, així
com les boques de reg, diferents arquetes i emissors. Tanmateix
es tindrà en compte elaborar els esquemes de les xarxes de regs
fent constar connexions, derivacions i accessoris. L’objectiu serà
disposar de la suficient representació gràfica i en bases de dades
de tots els elements que integren les xarxes de reg i tenir al dia els
inventaris d’arbres i superfícies. (màxim 6 punts).
Recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament
i gestió del servei, basades en noves tecnologies. Facilitar la
comunicació entre equips. Com es sistematitza la informació que
té que fluir entre el responsable tècnic de la contrata amb els
serveis tècnics municipals. Comunicats, periodicitats. També tenir
en compte aquelles plataformes que permeten, a partir de la
informació facilitada pels inventaris descrits en l’apartat anterior,
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gestionar el dia a dia de les incidències i encàrrecs de feina de
forma intuïtiva i fàcil. (màxim 4 punts).
L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la
coherència tècnica i l’explicació detallada obtindrà la màxima puntuació. Les
ofertes que no presentin millores es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes
es valoraran de forma proporcional.
Normes generals de valoració dels criteris d’adjudicació.
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris
indicats en els apartats anteriors.
L’Ajuntament podrà optar per l’execució de les millores presentades,
o per altres alternatives per un import econòmic equivalent o per una
reducció del preu del contracte equivalent al valor econòmic de la
millora proposada. Les millores condicionades a inversions
municipals, no es consideraran.
En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions es tindrà en compte allò
que disposa l’article 147.2 LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels
licitadors en el moment en que es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
.../...
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Després d’estudiar les diferents ofertes, s’ha valorat els diferents licitadors
segons les normes abans especificades, reflectit a la següent taula:
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PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR JARDINERIA 2021

Estudi de projecte

Punt maxima

JARDINERIA I
PAISATGISME

IGREEN

35

PARCS I
JARDINS
CATALUNYA

AMBIENTALIA

MOIX

LA CYCA

7

0

22

31

15

30

20

4

0

12

16

8

20

10

2

0

8

10

4

6

5

1

0

2

5

3

4

10

1

0

4

8

7

9

6

0

0

3

6

4

5

4

1

0

1

2

3

4

PUNTUACIÓ TOTAL

8

0

26

39

22

39

6.3.1 Dimensionat correcte del Servei amb
equilibri lògic entre els mitjans humans i
mitjans materials
6.3.2 C oherència i qualitat de l’oferta.
Presentació clara i concreta de
l’organització i planificació dels serveis i de
la sectorització i zonificació del municipi
6.3.3 Adaptació a variacions estacionals i
altres ajusts horaris proposats, que
fomentin la flexibilitat i eficàcia del servei

Organització i gestió de dades
Actualització de l’inventari digital de les
plantacions, arbrat i xarxes de reg (sistema
d’informació Geogràfica SIG-C AD).
Recepció i transmissió d’informació per a
un correcte funcionament i gestió del
servei, basades en noves tecnologies

CONCLUSIONS
Les puntuacions obtingudes, ordenades de major a menor son les següents:
LA CYCA
AMBIENTALIA
PARCS I JARDINS CATALUNYA
MOIX
JARDINERIA I PAISATGISME

39
39
26
22
8

PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS

Alfons Millan i Lopez
Tècnic de Serveis i jardineria.
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Begues, a la data de la signatura electrònica.
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