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Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 29/09/2020 13:30:00
Número de proposta: PRP2020/1134
Nom: Adjudicar el contracte de servei de control integrat de plagues en l'àmbit
ambiental : desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències
municipals de Castellar del Vallès (CONT2000005)
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
VISTA que per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2020 es va
resoldre iniciar l’expedient i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que havia de regir la contractació del servei de control integrat de
plagues en l’àmbit ambiental: desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i
dependències municipals de Castellar del Vallès (ref. CONT2000005), l mitjançant
procediment obert amb varis criteris a l’ampara de l’article 156 a 158 de la LCSP
2017, per adjudicar
VIST que l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant el 23 de juny
de 2020.
ATÈS que és un contracte de serveis de l’article 17 de la LCSP
ATÈS que el pressupost base de licitació (despesa màxima estimada ) és de
48.099,18€ IVA exclòs , i 58.200,00€ (IVA inclòs) per als dos anys d’execució del
contracte,
ATES que el valor estimat del contracte és de 105.818,20€ (IVA exclòs) d’acord
amb l’article 101 de la LCSP.
ATÈS que la licitació es fa per procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, amb varis criteris d’adjudicació, a l’empara dels articles
22.b)131,156 i 158 de la LCSP .
ATÈS les empreses que s´han presentat dins del termini i horari límit d’admissió i
en la forma exigida:
1.- EZSA SANIDAD AMBIENTAL, SL B09321928
2.- DISET CONTROL DE PLAGAS, SL B67223552
ATES que en data 14 de juliol de 2020 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general SOBRE [A], presentada per les empreses
licitadores i seguidament es va fer obertura del SOBRE [B] que contenia la
documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació basats en judici de valor.
ATÈS que en data 21 de juliol de 2020, la mesa de contractació va procedir a donar
compte del resultat de la valoració de la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació segons informe tècnic emès pel cap de Salut, de data 17 de juliol de
2020, i seguidament es va fer l’obertura del SOBRE [C] que contenia la
documentació a valorar mitjançant criteris d’adjudicació de quantificació
automàtica.
VIST que els informes relatius a la valoració mitjançant criteris de judici de valor
del sobre [B] i de valoració mitjançant l’aplicació de fórmula automàtica del sobre
[C] es van publicar al perfil del contractant, a continuació copiem en la seva part
necessària:
”Criteris de Valoració, avaluables mitjançant judici de valor
(...)Totes les ofertes presentades pels dos licitadors relacionats en el primer
apartat, compleixen amb els requisits mínims i obligatoris exigits al Plec. Tot seguit
es realitza el judici de valor respecte a la coherència tècnica i de comunicació del
servei, que han estat proposades per cadascuna de les empreses licitadores
juntament amb el quadre final de la puntuació obtinguda:
La Metodologia utilitzada per a la valoració, de conformitat amb l’Annex 4. és la
següent:
“Es valorarà la justificació i la motivació detallada, clara i coherent de les propostes
pel que fa a:
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- Coherència de la proposta tècnica respecte a les característiques dels edificis de la
taula 1, i el Programa de Control de Plagues que proposa el licitador. Es valorarà la
inclusió i detall de: el tipus d’inspecció a realitzar per avaluar la situació de la plaga,
així com les mesures/tractaments preventius i/o correctius que es desenvoluparien
segons s’ escaigués; model/plantilla d’informe per a les actuacions periòdiques i
model/plantilla memòria anual de les actuacions el servei; priorització ús productes
biològics enfront a productes químics; relació entre el nombre de serveis a realitzar
i el personal destinats al servei d‟aquest contracte, així com el els mitjans
materials: vehicles i equipament; plànols distribució trampes/enceballs col·locats en
edificis taula 1.
- Coherència i detall dels mitjans de comunicació entre l'empresa i l'ajuntament que
per al seguiment del Programa de Control de Plagues que proposa el licitador
Aquelles propostes que no justifiquin i no motivin suficientment els diversos
apartats de la proposta tècnica i de comunicació del servei proposat en forma de
Programa de Control de Plagues a desenvolupar, seran proporcionalment menys
valorats.”
3.1.- Valoració propostes:
1) DISET CONTROL DE PLAGAS, S.L
A.1.a Pla de treball periòdic i puntual actuacions DDD (fins a 15 punts).
L’empresa detalla en el seu pla de treball l’estudi de factors de risc que han
elaborat per als edificis i equipaments enumerats en el PPT, indicant per
cadascun si els consideren zones de risc elevat, intermedi o baix, i quins
possibles organismes plaga es poden trobar. El pla descriu també quin tipus de
mètodes i tècniques de treball es realitzaran segons la classificació per risc de
cada equipament. Per contra no fa cap menció a les inspeccions i/o tractaments
per tèrmits.
Es proposa una puntuació de 12 dels 15 punts totals de l’apartat proposta
tècnica A.1.a.
A.1.b Diagrama de processos de l'empresa i metodologia de seguretat,
seguiment i senyalització de les actuacions (fins a 7 punts).
L’empresa exposa una descripció detallada dels procediments operatius que
realitzarà, incloent les mesures de seguretat per als treballadors i/o usuaris dels
equipaments municipals on es realitzin les actuacions de control de plagues, tant
pels serveis de manteniment preventiu com pels serveis puntuals o d’urgència.
Per contra no s’indica com es senyalitzaran les zones en que es realitzin
actuacions.
S’inclou el model/plantilla d’informe actuacions inspecció/revisió/tractament.
Es proposa una puntuació de 6 dels 7 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.b.
A.1.c Qualitat i tipus de productes de DDD que s’usaran (fins a 7 punts).
L’empresa indica en resum dades de la fitxa tècnica dels productes que usaran
en les actuacions de desinsectació, desratització i desinfecció del contracte.
Es proposa una puntuació de 7 dels 7 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.c.
A.1.d Organització del servei en relació als mitjans materials (fins a 6
punts).
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L’empresa exposa detalladament el nombre i tipus de personal tècnic i
administratiu que destinarà al servei del contracte. Alhora indica el tipus i
nombre de material tècnic susceptible de ser usat per al desenvolupament de les
tasques de control de plagues indicades en el PPT.
Es proposa una puntuació de 6 dels 6 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.d.
A.1.e Indicació en plànol de cada edifici municipal dels punts on es
col·loquen els enceballs, trampes, i altres productes DDD (fins a 5
punts)
L’empresa exposa que amb detall moderat elaborarà un plànol de cada edifici
municipal on indicarà
els punts on es situen les trampes i altres productes de control, i que s’aniran
actualitzant en el decurs de les diferents visites de manteniment.
Es proposa una puntuació de 3 dels 5 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.e.
A.2.a Informes previs i posteriors a l’actuació en format digital (fins 2
punts)
L’empresa exposa que la informació de cada actuació es enviada al programa
informàtic de l’empresa i són enviades al responsable del contracte.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.a.
A.2.b Proposta de coordinació de seguiment i coordinació (fins 2 punts)
L’empresa exposa que destinarà un responsable tècnic al servei i com es
realitzarà la supervisió del servei.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.b.
A.2.c Memòria detallada de les actuacions del servei (fins 2 punts)
L’empresa exposa que facilitarà al responsable del contracte una
memòria/informe anual de les actuacions realitzades, amb la informació de les
mesures preventives establertes, tractaments fets i les línies de tendència per
poder avaluar el pla de control de plagues per al següent període.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.c.
A.2.d Adequació als nous productes plaguicides, tècniques i tractaments
existents al mercat així com les innovacions que apareguin (fins 2
punts)
L’empresa exposa l’actual formació del seu equip tècnic i que compta amb un
departament de formació per a l’actualització dels seus professionals en
tècniques i productes, etc.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.d.
A.2.e Espai web del licitador amb accés privat de client (fins 1 punt)
L’empresa exposa que disposa d’un programari de gestió fet a mida per al
control i comunicació del seu treball.
Es proposa una puntuació de 1 dels 1 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.e.
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2) EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L
A.1.a Pla de treball periòdic i puntual actuacions DDD:
L’empresa detalla en el seu pla de treball una breu descripció del municipi i una
identificació de possibles especies plaga, sense incloure una relació de quins
edificis i/o equipaments són susceptibles de necessitar actuacions de gran, mitja
o baixa complexitat, ni tampoc quins tipus d’organismes plaga és més factible
que s’hi trobin. Aquesta informació és valorava com indica l’Annex 4. Alhora
exposa informació genèrica que no es correspon amb el tipus de contracte que
es licita, per exemple sobre com realitzaran una diagnosi d’infestació en via
pública, quines mesures preventives i correctives. És informació bàsica,
correctament presentada però no contextualitzada pels equipaments municipals
detallats al PPT.
Tampoc fa cap menció a les inspeccions i/o tractaments per tèrmits.
Es proposa una puntuació de 9 dels 15 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.a.
A.1.b Diagrama de processos de l'empresa i metodologia de seguretat,
seguiment i senyalització de les actuacions (fins a 7 punts).
L’empresa exposa una descripció genèrica del que és el control integrat de
plagues, i quin es el seu procediment de gestió d’avisos. No s’indica com es
senyalitzaran les zones en que es realitzin actuacions. S’inclou el model/plantilla
d’informe actuacions inspecció/revisió/tractament.
Es proposa una puntuació de 4 dels 7 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.b.
A.1.c Qualitat i tipus de productes de DDD que s’usaran (fins a 7 punts).
L’empresa indica en resum dades de la fitxa tècnica dels productes que usaran
en les actuacions de desinsectació, desratització i desinfecció del contracte.
Es proposa una puntuació de 7 dels 7 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.c.
A.1.d Organització del servei en relació als mitjans materials (fins a 6
punts).
L’empresa exposa detalladament el nombre i tipus de personal tècnic i
administratiu que destinarà al servei del contracte. Alhora indica el tipus i
nombre de material tècnic susceptible de ser usat per al desenvolupament de les
tasques de control de plagues indicades en el PPT.
Es proposa una puntuació de 6 dels 6 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.d.
A.1.e Indicació en plànol de cada edifici municipal dels punts on es
col·loquen els enceballs, trampes, i altres productes DDD (fins a 5
punts)
L’empresa exposa que indicarà en els plànols de cada edifici municipal, facilitats
per l’Ajuntament, els punts on es col·locaran els enceballs, trampes i altres
productes DDD.
Es proposa una puntuació de 3 dels 5 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.1.e.
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A.2.a Informes previs i posteriors a l’actuació en format digital (fins 2
punts)
L’empresa indica que els tècnics que operen en les visites d’inspecció i/o
tractament estan dotats de terminal PDA, permeten així gestionar els registres
d’incidències, punts de control a revisar i generar automàticament informe
actuació.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.a.
A.2.b Proposta de coordinació de seguiment i coordinació (fins 2 punts)
L’empresa indica qui serà el responsable tècnic del servei, proposant una reunió
inicial a l’inici del contracte i una semestral de seguiment.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.b.
A.2.c Memòria detallada de les actuacions del servei (fins 2 punts)
L’empresa exposa que presentarà un informe estudi de tendència de la plaga
amb indicació del nombre d’avisos atesos per tipus de plaga i instal·lació.
Contindrà també una proposta de modificació del pla de control si s’escau.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.c.
A.2.d Adequació als nous productes plaguicides, tècniques i tractaments
existents al mercat així com les innovacions que apareguin (fins 2
punts)
L’empresa exposa que compta amb un departament de formació i un de
prevenció de riscos laborals, que vetllen per l’actualització dels coneixements en
control de plagues, dels seus diversos tipus de tècnics en l’ús de productes i
tècniques més efectives i respectuoses amb el medi ambient i la salut humana.
Es proposa una puntuació de 2 dels 2 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.d.
A.2.e Espai web del licitador amb accés privat de client. (fins 1 punt)
L’empresa exposa que disposa d’un sistema de gestió on-line on el client pot
tenir accés després de cada servei als certificats i informes validats, productes
utilitzats, etc.
Es proposa una puntuació de 1 dels 1 punts totals de l’apartat proposta tècnica
A.2.e.
3.2.- Quadre de puntuació:
La puntuació total per als conceptes avaluables mitjançant judici de valor és la
següent:
SOBRE B
Punts fins a:
DISET
CONTROL DE
PLAGAS, S.L
EZSA
SANIDAD
AMBIENTAL,
S.L

A.1.a
15

A.1.b
7

A.1.c
7

A.1.d
6

12

6

7

6

3

2

9

4

7

6

3

2
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A.1.e
A.2.a
A.2.b
5
2
2
PUNTUACIÓ

A.2.c
2

A.2.d
2

A.2.e
1

Total
49

2

2

2

1

43

2

2

2

1

38
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“Informe tècnic sobre C de valoració de les ofertes mitjançant fórmules
automàtiques, i proposta d’adjudicació del contracte de servei de control
integrat de plagues en l’àmbit ambiental: desratització i desinfecció
d’edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès (...)
A data 21/07/2020 es va procedir a l’obertura dels sobres C, dels quals es
determina la següent informació:
OFERTA ECONÒMICA

01/10/2020 President JGL

EMPRESA

CIF

Complexitat
actuació

Gran o alta

1

EZSA SANIDAD
AMBIENTAL, S.L

Mitjana o
moderada

B09321928

Petita o baixa
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Signatura 2 de 2

Gran o alta

2

DISET CONTROL
DE PLAGAS, S.L

Mitjana o
moderada

B67223552

Petita o baixa

MILLORA ACTUACIONS

DDD excepte
corcs, tèrmits i
fongs podridura

DD
específic
corcs,
tèrmits i
fongs
podridura

67,50

2.380,00

51,35

1.185,00

35,50

395,00

70,00

2430,00

50,00

1220,00

35,00

400,00

Complexitat
actuació

Gran o alta
Mitjana o
moderada
Petita o baixa
Gran o alta
Mitjana o
moderada
Petita o baixa

DDD excepte
corcs, tèrmits i
fongs podridura

1
2
3
8
10
12

En/Na Joan Elvira Jorba, com Cap unitat de salut pública
INFORMA
Vist l’exposat, aplicant la puntuació i formules indicades al Plec, i tenint en compte
que l’import de licitació del Plec es de 48.099,18 € IVA exclòs i les fórmules que es
fixen, tenim la següent relació de puntuacions:
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EMPRESA

Antonio Cárceles Jurado

PUNTS
SOBRE
B

Complexitat
actuació

Gran o alta

1
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CIF

EZSA
SANIDAD
AMBIENTAL,
S.L

B09321928

38

4,00

12,00

Mitjana o
moderada

6,82

7,00

Petita o
baixa

11,83

3,00
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MILLOR OFERTA
ECONÒMICA
DDD
DD
excepte
específic
corcs,
corcs,
tèrmits i
tèrmits i
fongs
fongs
podridura podridura

MILLORA
ACTUACIONS
DDD excepte
corcs, tèrmits i
fongs
podridura
0,13
0,40

0,75

PUNTS TOTALS
SOBRE C

PUNTS
TOTAL

16,13
14,22

15,58

45,92

83,92

Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 29/09/2020 13:30:00
Número de proposta: PRP2020/1134
Nom: Adjudicar el contracte de servei de control integrat de plagues en l'àmbit
ambiental : desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències
municipals de Castellar del Vallès (CONT2000005)
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
Gran o alta

Ignasi Giménez Renom
30/09/2020 Secretari actal.

Signatura 2 de 2

01/10/2020 President JGL

2

DISET
CONTROL
DE PLAGAS,
S.L

B67223552

43

3,86

11,75

Mitjana o
moderada

7,00

6,80

Petita o
baixa

12,00

2,96

2

2

16,61
15,80

50,37

93,37

17,96

RESULTA
Es proposa l’empresa DISET CONTROL DE PLAGAS, S.L amb NIF B67223552 i amb
una puntuació total de 93,37 punts l’adjudicació del contracte de servei de control
integrat de plagues en l’àmbit ambiental: desratització i desinfecció d’edificis i
dependències municipals de Castellar del Vallès. (...)”
ATES que en data 31 de juliol de 2020, la mesa de contractació ha procedit a donar
compte de l’informe final de valoració en base als criteris d’adjudicació fixats a
l’annex 4 del plec de clàusules administratives, i segons informe emès el cap de
Salut en data 30 de juliol de 2020, assumeix la valoració dels informes i s’ha fet la
proposta d’adjudicació a favor de DISET CONTROL DE PLAGAS, SL.
ATÈS que les característiques i avantatges de la proposició de l’empresa
adjudicatària és haver obtingut la major puntuació de totes les proposicions
presentades.
ATÈS que l’empresa DISET CONTROL DE PLAGAS, SL. ha presentat l’aval de
2.404,96€ (document comptable INP. núm.2020.3.0001528.000), i ha acreditat
estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així
com la resta de documentació que es va requerir per decret núm.866 de 4 de
setembre de 2020
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 305/2020, de data 28 de setembre
de 2020 (document comptable D núm. 2020.2.0004319.000).
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que s’estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
ATÈS que és competència aprovar aquest expedient a la Junta de Govern Local,
segons les atribucions conferides per Decret d’Alcaldia núm. 735/2019, de 17 de
juny de 2019,
La Junta de Govern Local,
ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de control integrat de plagues en
l’àmbit ambiental: Desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i dependències
municipals de Castellar del Vallès”(CONT200005), a DISET CONTROL DE PLAGAS,
SL (NIF B67223552) pels següents preus unitaris i millores :

Antonio Cárceles Jurado

OFERTA ECONÒMICA
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MILLORA ACTUACIONS

Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 29/09/2020 13:30:00
Número de proposta: PRP2020/1134
Nom: Adjudicar el contracte de servei de control integrat de plagues en l'àmbit
ambiental : desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències
municipals de Castellar del Vallès (CONT2000005)
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals

CIF

Ignasi Giménez Renom

EMPRESA

DD específic
corcs, tèrmits i
fongs podridura

Complexitat
actuació

DDD excepte
corcs, tèrmits i
fongs podridura

Gran o alta

67,5

2.380,00

Gran o alta

1
2
3

Mitjana o
moderada

51,35

1.185,00

Mitjana o
moderada

Petita o baixa

35,5

395

Petita o baixa

B09321928

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de la partida pressupostària C2-3111227.99 del pressupost municipal dels exercicis següents:
- Exercici 2020: (2 mensualitats) 4.850,00 €
- Exercici 2021: 29.100,00 €
- Exercici 2022: (10 mensualitats) 24.250,00 €
TERCER.-Autoritzar que es puguin expedir ordres de pagament fraccionat, en
fraccions mensuals d’import equivalent a la certificació dels treballs parcials
executats mensualment, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.
QUART.- Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte en un cop transcorregut el termini mínim de quinze (15) dies hàbils des
que es remeti a l’empresa licitadora la notificació de l’adjudicació, d’acord amb
l’article 153.3 de LCSP
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant i al Registre Públic
de Contractes.
SISÈ.-Notificar aquesta resolució a totes les empreses licitadores i candidates.
SETÈ.-Facultar a l’Alcalde o Regidor/a que ho tingui delegat perquè pugui signar
tots els documents pertinents per dictar el actes que sigui necessaris per
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i /o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas, a mes de comunicar dia i hora que es
realitzarà la formalització del contracte.
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou
en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per
Unanimitat.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.

Antonio Cárceles Jurado
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30/09/2020 Secretari actal.

Signatura 2 de 2

01/10/2020 President JGL

EZSA SANIDAD
AMBIENTAL,
S.L

Complexitat
actuació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

9a69ee5c876d4ac09c46f1491012a525001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Acord -

