02-20 EELL
Assumpte: Valoració criteris judici de valor per a la contractació del servei de recollida de
residus (lot 1) EXP. 2019/034-8784.
Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar la documentació del sobre B, relativa als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor per a la contractació del servei de
recollida de residus (lot 1) (Expedient 2019/8784), segons descriu el punt 1.11 del Plec de
Clàusules Administratives.
Antecedents
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert,
l’anunci de licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del
contractant.
2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:



Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA
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Codi Segur de Validació
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Metadades

Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei de recollida.
b.2
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
b.3
Gestió de residus fora dels contenidors i control de
desbordaments.
b.4
Manteniment de contenidors.
b.5
Manteniment de vehicles i maquinària.
b.6
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
b.7
Millora contínua i flexibilitat del servei.
Estat d'elaboració: Original
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3.- Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, indicats en el punt 1.11.1
del Plec de Clàusules Administratives són:
Fins a 40 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts

Informe
Com s’especifica a ambdues ofertes, les empreses licitadores seran anomenades:
 Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL.  CLD
 Serveis Reunits, SA  SERSA
La valoració motivada de les ofertes es presenta a continuació per a cada criteri. Es donarà
la màxima puntuació a la proposta més coherent i adequada, i l’altra tindrà una puntuació
proporcional.
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
recollida selectiva, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona
execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats al
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Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

Estat d'elaboració: Original

d394e32f66f24ed2a04a015ad18d5941001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta
considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. Es valorarà l'aportació
de càlculs justificatius i la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es
considerarà l'eficiència i eficàcia dels serveis de recollida, tenint en compte la composició
d'equips, la distribució de tasques, la millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions,
disseny de rutes i horaris de pas per minimitzar impactes i rendiments.
També es considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió
de l'oferta.
En relació a l’organització i planificació proposada per l’empresa CLD es valora:
La proposta de descarregar la FORM a la planta de maig a setembre, en comptes de
la deixalleria per evitar pudors.
L’equip que realitza la recollida de bosses abandonades també és qui recull les
bosses que en la recollida porta a porta del dia precedent se’ls hagi posat una etiqueta
d’incidència.
La incorporació d’un recipient al mateix vehicle recol·lector per dipositar-hi els
bolquers en la recollida porta a porta.
La divisió en 2 zones de recollida dels contenidors de paper, vidre i envasos, amb
una freqüència de recollida de 3 dies/setmana pel paper i envasos, i una freqüència de cada
quinze dies pel vidre.
Els festius es realitza la recollida de les fraccions paper, vidre i envasos.
La incorporació de contenidors al mercat per a la separació de les fraccions de vidre,
envasos i resta, a part dels actuals contenidors d’orgànica, i la recollida del cartró i caixes
de fusta apilades al costat dels contenidors.
Aporta un altre equip per a la recollida de residus del mercat, format per un peó
equipat amb un vehicle caixa tancada, que s’encarregarà de recollir les fustes i cartrons.
La consideració d’hores extres pel personal que realitza la recollida dels residus del
mercat.
El càlcul de temps (buidat, transport, descans, número de descàrregues) dels
serveis, tenint en compte generació de residus, percentatge de participació, buidat dels
contenidors.
Estudi de generació de restes vegetals.
La representació gràfica dels itineraris de recollida.
La verificació de la feina feta per part de l’encarregat.
La dedicació del responsable de l’empresa i del cap del servei per garantir la qualitat
del servei.
En general, es destaca la claredat, justificació (dimensionament) i concreció (calendari
setmanal) de la planificació dels serveis. I, s’aprecia la quantificació de la dedicació i grau de
detall de les tasques a executar del responsable i cap de servei.
En relació a l’organització i planificació proposada per l’empresa SERSA es valora:
La informació dels canvis en el calendari de recollida porta a porta a través de
falques de ràdio i anuncis de premsa.
La proposta d’assumir una possible segona descàrrega de la fracció resta en la
recollida porta a porta de les zones 1 i 3 mitjançant personal propi.
La diferenciació de la recollida dels contenidors de paper, vidre i envasos en 4 nivells
de freqüència: diària, 3 dies/setmana, 2 dies/setmana i 1 dia/setmana.
L’augment de la recollida dels contenidors de paper, vidre i envasos amb una
jornada setmanal de 22,5h en torn de tarda, que també farà transport de caixes de la
deixalleria.

La implementació de mesures de revestiment de la caixa oberta per minimitzar
l’impacte sonor.
Col·locació d’etiquetes informatives als residus voluminosos abandonats sense dia
de recollida.
Disposició d’una retroexcavadora per a la neteja dels abocadors al medi natural.
Es dotarà al mercat de contenidors de totes les fraccions. Pel contenidor per a
l’orgànica s’hi posaran fundes compostables i als altres contenidors, bosses de colors
corresponent a cada fracció.
El càlcul de temps dels serveis, tenint en compte generació de residus, número de
descàrregues, el temps de descans, transport, buidat dels contenidors, increment de residus
generats, els kms recorreguts i la velocitat de recollida.
La representació gràfica dels itineraris de recollida.
La puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
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b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la supervisió
del mateix.
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Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.1
15
8

En relació a les millores tecnològiques de seguiment de serveis proposades per l’empresa
CLD es valora:
Ampliar serveis de la plataforma de gestió SICU per integrar i controlar els diferents
serveis.
Incorporació de smartphones amb una aplicació on marcar les incidències i els
registres dels serveis.
Obtenció d’informació associada als serveis que realitza cada treballador
(recorreguts, temps).
Emissió d’informes i estadístiques, i avaluació de l’activitat per zones.
Control d’accés amb identificació a les àrees d’emergència.
Instal·lació de dispositius GPS/GPRS als vehicles que permetrà realitzar el control
de flotes.
Incorporació de tags RFID als bujols comunitaris i comercials.
En relació a les millores tecnològiques de seguiment de serveis proposades per l’empresa
SERSA es valora:
Implementació del sistema InfoGEO per controlar els diferents serveis. La informació
del qual podrà ser traspassada a SICU.
Incorporació de smartphones amb una aplicació i dispositius als vehicles, on marcar
les incidències i els registres dels serveis. També es podran rebre incidències i peticions.
Generació de fulls de treball en temps real, que es traduiran en informes diaris de
servei. Mitjançant l’aplicació també s’obté el recorregut realitzat.
Instal·lació de dispositius GPS/GPRS als vehicles.
Incorporació de lectors RFID a les grues elevadores per identificar els contenidors
buidats, com també un xip als contenidors i botoneres als vehicles i sensor d’aixecades, que
permetran apuntar el grau d’ompliment dels contenidors, així com el pesatge de les
aixecades dels vehicles de càrrega superior.

Creació de mapes informatius del municipi, incorporant fotografies, dels punts més
conflictius del municipi.
Implementació d’una aplicació pel comerç que permet quantificar el residu aportat i
l’evolució de la recollida.
Incorporació d’una aplicació ciutadana per recollir peticions directament des del
mòbil, on poden visualitzar els residus voluminosos recollits, i que enviarà un recordatori de
l’horari de recollida de voluminosos previst.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.2
9
10
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En relació a la gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments proposat
per l’empresa CLD es valora:
El registre del número de bosses per ubicació a través de l’aplicació mòbil.
Els informes de dades de producció d’abandonaments per estudiar l’evolució.
La tasca inspectora del coordinador del servei per detectar possibles infractors.
La realització d’una campanya informativa, amb el disseny i edició del material gràfic,
enviament de la informació, col·locació d’adhesius als contenidors, xarxes socials,
realització d’un vídeo, joc urbà i jornada festiva. A part de les tasques de l’informador
ambiental.

Codi Segur de Validació
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b.3) Gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments.
Idoneïtat i adaptació de les propostes per la gestió de residus fora dels contenidors i control
de desbordaments. De la mateixa manera que es valoraran les actuacions d’educació
encaminades a reduir aquest problema i la proposta de campanyes de sensibilització
ambiental.

En relació a la gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments proposat
per l’empresa SERSA es valora:
Realització de campanya informativa via web municipal, xarxes socials, campanyes
de sensibilització a les escoles i institut, i mercat setmanal amb el suport de l' informador
ambiental.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.3
5
3

b.4) Manteniment de contenidors
Es valorarà la idoneïtat i adequació dels servei de manteniment de contenidors (iglús i
contenidors per a la FORM i resta), considerant: hores i personal dedicats al manteniment i
al rentat de contenidors, temps de resposta en incidències, estocs de peces, canvi de
bateries, etc.

En relació al manteniment de contenidors proposat per l’empresa CLD es valora:
Segons el càlcul de temps de destinat a la neteja dels contenidors, aquesta es
realitzarà els dimarts i dijous a la tarda, per complir les freqüències indicades.
La revisió dels contenidors es portarà a terme pel coordinador del servei, per
determinar el manteniment preventiu i correctiu.
El temps de resposta davant d’una averia serà de 8h si é detectat dins el servei o de
12h si és detectat fora del servei.
L’informe mensual dels contenidors avariats.
Disposar d’un 5% d’estoc de contenidors i peces de recanvi.
En relació al manteniment de contenidors proposat per l’empresa SERSA es valora:
Els contenidors deteriorats seran substituïts o reparats abans de 6h/12h després de
l’avís.
Disposar d’un 5% d’estoc de contenidors i peces de recanvi.
La col·laboració amb una empresa per a la reutilització dels contenidors, i si no és
possible per a la seva valorització.
La substitució del camió cisterna per una furgoneta tancada amb equip d’aigua a
pressió calenta.
El manteniment correctiu i substitució de contenidors el durà a terme el personal
mecànic de SERSA, el qual tindrà una dedicació de 673 h/any.
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Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Puntuació criteri
b.4
2
3

b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de tallers
propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per permetre una
major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi les revisions dels
vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el correcte
funcionament dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el format de
substitució dels vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.
En relació al manteniment de vehicles i maquinària proposat per l’empresa CLD es valora:
El rentat dels vehicles al final del torn de treball.
La realització del manteniment correctiu a naus properes de CLD o a tallers oficials.
El programa informàtic planifica les accions preventives, amb l’informe del vehicle.
Instal·lació d’una bomba cloradora pel control de la legionel·la al camió cisterna.
Disposició de vehicles i maquinària de reserva.
En relació al manteniment de vehicles i maquinària proposat per l’empresa SERSA es
valora:
Disposició de maquinària de reserva.
Disposició de taller propi.
Posada a punt de tots els vehicles.
La plataforma infoGEO planifica les operacions de manteniment.

Organització de les operacions de manteniment segons 4 nivells, tenint en compte
les hores de funcionament o km recorreguts.
Disposició d’un programa de manteniment dels equips de comunicació i
posicionament.
Disposició d’un programa de manteniment de les instal·lacions.
Implementació d’una metodologia de substitució de vehicles durant els
manteniments.
Disposició d’un mecànic de SERSA, el qual tindrà una dedicació de 673 h/any.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.5
2
3
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En relació a la gestió de la informació i coordinació proposat per l’empresa CLD es valora:
Coordinació mitjançant la comissió de seguiment mensual, avaluant indicadors de
qualitat.
Elaboració dels informes mensuals per part del cap de servei, el qual té una
dedicació del 60%.

Codi Segur de Validació

En relació a la gestió de la informació i coordinació proposat per l’empresa SERSA es
valora:
Informes diaris, setmanals, mensuals i trimestrals amb els registres del servei, a
través de l’aplicatiu web, i amb una proposta d’indicadors de qualitat.
Coordinació mitjançant reunions mensuals i trimestrals.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Estat d'elaboració: Original
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b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.

Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA

Puntuació criteri
b.6
2
1

b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració de
la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos materials i/o
humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei, per prestar el
servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en cas d'avaries per
tal de garantir la continuïtat del servei.
En relació a la millora contínua i flexibilitat proposat per l’empresa CLD es valora:
Disposició d’un pla de formació.
Avaluació mitjançant indicadors de qualitat.
Disposició d’un protocol per emergències.

En relació a la millora contínua i flexibilitat proposat per l’empresa SERSA es valora:
Disposició d’un pla de formació.
El telèfon d’atenció realitzarà enquestes de satisfacció.
Per això, la puntuació d’aquest criteri és:
Puntuació criteri
b.7
2
2

Empresa
Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
Serveis Reunits, SA
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b.1

b.2

b.3

b.4
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b.6

b.7

CLD
SERSA

15
8

9
10

5
3

2
3

2
3

2
1

2
2

Puntuació
total
37
30

Perquè així consti, es posa en coneixement als efectes que es considerin oportuns a Palausolità i Plegamans, el 14 de gener de 2020.
Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient
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Conclusió
La valoració de de les propostes presentades per a la contractació del servei de recollida de
residus (lot 1), referent als criteris que depenen d’un judici de valor és:

