ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
POSTALS A L’AJUNTAMENT DE CUNIT – SOBRE B -

Emma Nuñez Viñas (1 de 7)
Cap de Secció
Data Signatura: 13/12/2017
HASH: f6d7f3aae733c1cac6beab2357af45a8

Cunit, 13 de desembre de 2017
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.4 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix el contracte per a la prestació
dels servis postals a l’Ajuntament de Cunit, aprovat per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2017, es reuneix la Mesa de Contractació a
les 12:15 hores, integrada pel 1r Tinent d’Alcalde de la Corporació Sr. XAVIER
SALVADÓ USACH, com a President, i pels vocals senyors/es PEDRO RUIZ MONJE,
representant del Grup Municipal CIU, ANTONIO MARTINEZ PASCUAL, representant
del Grup municipal ICV, MATILDE GARCIA GIMENEZ, Cap de l’OAC, JORDI
GASULLA SABATÉ, Secretari de la Corporació, JAVIER REQUEJO GARCIA,
Interventor municipal i la Sra. EMMA NUÑEZ VIÑAS, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

Jordi Gasulla Sabaté (2 de 7)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 13/12/2017
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

Aquest acte es realitza amb la presència del representant de l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRÀFOS, SA
La Cap de l’OAC, explica als membres de la mesa de contractació el contingut del seu
informe de valoració del sobre B presentat per l’empresa licitadora, el qual es transcriu
a continuació:
“INFORME DE VALORACIÓ DEL CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR DE LA PROPOSTA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI POSTAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
S’emet el següent informe en relació amb el procés de contractació de la prestació del servei
postal de l’Ajuntament de Cunit, d’acord amb el punt 3.5 del Plec de Prescripcions
Administratives, com a membre de la mesa de contractació i Cap de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.
El dia 5 de desembre de 2017 s’obre el sobre “B” PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR PER A LA
PRESTACIO DELS SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR ( Fins a 20 PUNTS )

Javier Requejo García (3 de 7)
Interventor
Data Signatura: 13/12/2017
HASH: 0f14e2e35b3ea67a2cc7cff855011c4f

1.- Memòria descriptiva del pla de gestió fins a un màxim de ............... 20 punts
a.- Franges horàries de recollida i lliurament de correspondència a les dependències
municipals fins a ................................................................................... 5 punts
Es valoraran les característiques de la prestació del servei que comporti millors
condicions de prestació a les requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques pel que
fa a la recollida i lliurament.
b.- Servei a l’usuari fins a ...................................................................... 5 punts
Es valorarà el sistema proposat per l’empresa licitadora per a facilitar als usuaris la
recollida de la correspondència que no hagi estat possible lliurar en el domicili
particular.
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D’acord amb el Plec de Prescripcions Administratives es valoraran els següents aspectes:

Matilde García Gimenez (4 de 7)
Cap de la OAC
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: 411107ebd3836807ef347306acd10985

c.- Equipament amb dispositius electrònics de recollida de dades del personal que efectua els
lliuraments fins a ................................................................. 5 punts
Es valorarà que el personal de l’empresa que efectua el lliurament a la persona
destinatària disposi d’algun tipus de dispositiu que efectuï aquesta recepció.
c.- Elaboració d’albarans, seguiment de comandes i facturació fins a ... 5 punts
Es valorarà el sistema proposat per a l’elaboració d’albarans i facturació per a la gestió
del servei, així com pel seguiment de totes les comandes, facilitant el control de
l’execució dels encàrrecs.
Únicament s’ha presentat a la licitació la mercantil SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS SA.
Un cop examinada la memòria tècnica presentada es procedeix a valorar cada un dels punts
que especifica el Plec de Prescripcions Administratives.
La primera valoració correspon a les franges horàries de recollida i lliurament de
correspondència a les dependències municipals, amb un màxim de puntuació de 5 punts.

Especifica també que s’encarregarà del subministrament de tot el material necessari per a la
manipulació de la correspondència:
safates contenidores per al transport de la
correspondència, gàbies o carros contenidors, formularis i etiquetes necessàries per al servei, i
aportant vehicles i personal necessari per efectuar la recollida dels enviaments.
Per tant, la seva oferta compleix amb el que determina el Plec a més de detallar el suport
material a disposició de l’Ajuntament així com el personal, per la qual cosa el primer apartat es
valora amb 3 punts.
La segona valoració correspon al servei a l’usuari, valorant el sistema proposat per l’empresa
licitadora per a facilitar la recollida de la correspondència que no hagi estat possible lliurar en el
domicili particular, amb un màxim de 5 punts.

Antonio Martínez Pascual (6 de 7)
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat
Fecha Firma: 13/12/2017
HASH: f15a46a8cb4780a21f0beb3d66a12939

La memòria descriptiva del Pla de Gestió presentada, indica que en els casos de cartes,
enviaments certificats, burofax i telegrames així com les notificacions amb avís de rebuda que
no puguin ser lliurats, es deixarà un avís a la bústia perquè passi a recollir-la per l’oficina
indicada, romanent en llista d’espera a l’oficina de correus més propera.
Al llar de tot l’apartat recull la forma de lliurament d’acord amb l’especificat al Plec i a la Llei
39/2015.
La valoració del segon apartat es valora amb 3 punt.
La tercera valoració correspon als dispositius electrònics de recollida de dades del personal
que efectua els lliuraments.
Al llarg de la memòria descriptiva detalla el servei de notificacions amb justificant electrònic que
podria substituir a l’avís de rebuda addicional, que acompanya als enviaments certificats i que
permet confirmar per escrit les dades relatives al lliurament o intent de lliurament.
La Prova de lliurament electrònic PEE, es recull en format electrònic generat per les PDA i
tabletes digitalitzadores de Correos. Consisteix en un arxiu xml amb les dades de la PEE al

Codi Validació: 5CLD9PSKRCKL6N5JR3P5T99MA | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

Xavier Salvado Usach (5 de 7)
Regidor
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: 24d80b4686e262ef26208fe34abd77b0

Segons la memòria descriptiva del Pla de Gestió presentada, Correos s’adapta a l’horari
establert al plec de clàusules, que serà, de de dilluns a divendres abans de les 11 del matí, per
a la recollida dels enviaments postals generats per les Dependències Administratives de
l’Ajuntament de Cunit.

Ofereix a més serveis addicionals de digitalització de documents en forma electrònica que es
podrien contractar de forma complementària, així com seguiment telemàtic dels processos de
distribució i lliurament o la classificació de documents i custòdia d’acús de rebuda.
Per tant el tercer punt es valora amb 4 punts.
La quarta valoració correspon a l’elaboració d’albarans, seguiment de comandes i facturació
per la gestió del servei, així com el seu seguiment.
Correos posa a disposició de l’Ajuntament de Cunit a través de la seva oficina postal virtual,
una eina Web que permet la generació i consulta d’albarans.
Correos disposa de personal qualificat per impartir la formació oportuna de l’eina Web als
usuaris de l’Ajuntament de Cunit.
Ofereix una segona alternativa per a la generació d’albarans a través de l’aplicació GANES.
A partir de les dades generades amb els albarans que elaborarà l’Ajuntament de Cunit, es
facturarà mensualment els serveis prestats d’acord amb els preus unitaris oferts.
Aquest quart punt, en tant que compleix amb els requisits que determina el Plec es valora amb
4 punts.
La valoració total, en relació al criteris amb judici de valor per a l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA. per a la prestació del servei postal, és de 14
punts.
I perquè així consti als efectes oportuns es signa el present informe a data de la signatura
electrònica.”

Els membres de la mesa de contractació acorden de conformitat amb l’informe emès
per la Cap de l’OAC i, seguidament, la Presidenta ordena l’obertura del sobre C que
conté els criteris d’aplicació automàtica, certificant la secretaria la relació de
documents que conté:
PROPOSTA NÚM .1.- Correspon a SOCIEDAD
TELEGRÀFOS, SA qui aporta la següent documentació:

ESTATAL

CORREOS

Y

1.- Proposició econòmica conforme al model Annex IV ................. SI (32.326,24 € més
IVA)
2.- Terminis de lliurament de la correspondència ....................................................... No
Els membres de la mesa de contractació acorden procedir a la valoració dels criteris
automàtics d’acord amb la proposta presentada per l’empresa licitadora, de conformitat
amb la clàusula 3.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix
aquesta licitació, obtenint el següent resultat:
1.- Millora del pressupost de licitació
2.- Reducció termini lliurament

60 punts
0 punts
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Pedro Ruíz Monje (7 de 7)
Regidor
Data Signatura: 28/12/2017
HASH: 3ec5b9cede32517f60fa058ca4fda46f

que se li afegeix un codi segur de validació CSV amb segell de temps i signatura digital, amb
plena validesa jurídica.

En conseqüència, la puntuació total obtinguda per l’empresa SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRÀFOS, SA en la licitació per a la prestació dels serveis postals
de l’Ajuntament de Cunit és la següent:
1.- Criteris subjectes a un judici de valor
2.- Criteris de valoració automàtica
Total puntuació

14 punts
60 punts
74 punts

A la vista de la puntuació obtinguda per l’empresa licitadora, els membres de la mesa
de contractació acorden proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
per a la prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Cunit a favor de l’empresa
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÀFOS, SA
Seguidament i essent les 12 hores 25 minuts, el President dona per acabada la reunió.
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I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.

