INFORME
Exp.:1403-65-2020 SERVEIS
TERRITORIALS

ASSUMPTE: PUNTUACIÓ OBTINGUDA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
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 de
manteniment i neteja del clavegueram del municipi.
Atès que s’han presentat dues empreses al concurs, AQUÀLIA i AIGÜES DE
BARCELONA.
Es procedeix a valorar les dues propostes segons ho establert en el plec de
condicions administratives.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
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.../...
Art. 14. - Criteris per a la valoració de proposicions del PLEC DE
CONDICIONA ADMINISTRATIVES.
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.
En tot cas, l’Ajuntament de Begues es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses
d’acord amb els criteris assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’art. 150 de la LCSP.
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Pels casos d’incompliment o de compliment defectuós de la prestació que
afecti a característiques de la mateixa que s’hagin tingut en compte per
definir els criteris d’adjudicació, que es qualifiquen com a obligacions
contractuals essencials, s’estarà subjecte al que estableixen l’art. 211 de la
LCSP .
Es tindran en compte per a l’adjudicació del contracte, els següents criteris,
que sumen un total de 110 punts:
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CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (màxim 30 punts)
1.- Propostes específiques d’optimització de la neteja d’embossament per
fulles dels embornals i reixes, en els punts crítics de la xarxa, sense costos
per l’Ajuntament, suficientment detallades. Fins a 20 punts.
1.1 Idoneïtat i coherència de la proposta
La millor proposta es valorarà en 14 punts, i la resta de propostes
rebran cadascuna de forma decreixent 2 punts menys.
1.2 Mitjans tècnics i i humans proposats
la millor proposta es valorarà en 6 punts, i la resta de propostes
rebran cadascuna de forma decreixent 2 punts menys.
2.- Millor Propostes d’actuacions per a la sensibilització dels ciutadans en
matèria ambiental i de sostenibilitat, relatives al cicle de l’aigua,
suficientment detallades: (Fins a 10 punts).
2.1. Idoneïtat i coherència de la proposta
La millor proposta es valorarà en 6 punts, la segona millor
proposta en 4 punts, i la tercera en 2 punts. La resta de propostes
no puntuaran.
2.2. Proposta d’inversió
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La millor proposta es valorarà en 4 punts i la segona en 2 punts.
La resta de propostes no puntuaran
INFORME
Un cop analitzada la documentació aportada, en relació a les propostes
específiques d’optimització de la neteja d’embossament per fulles dels
embornals i reixes, en els punts crítics de la xarxa, s’atorguen els 14 punts
a la empresa AQUALIA, al ser la seva proposta molt més documentada. Se
li atorguen 12 Punts a la empresa situada en segon lloc, AGBAR, pel
concepte de idoneïtat i coherència de la proposta ofertada.
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Tanmateix, s’atorguen 6 punts a la empresa AQUALIA per la millor
definició dels mitjans tècnics i humans proposats. Se li atorguen 4 punts a
la empresa AGBAR, per ser la segona.
En relació a les propostes d’actuacions per a la sensibilització dels ciutadans
en matèria ambiental i de sostenibilitat, relatives al cicle de l’aigua, se li
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atorguen a la empresa AQUÀLIA 6 punts, en concepte de idoneïtat i
coherència de la proposta, per ser més completa i específica que la de
AGBAR, a la qual se li atorguen 4 punts per ser la segona.
Tanmateix, s’atorguen 4 punts a la empresa AQUALIA per millor aportació
econòmica (15.800 € per la totalitat del contracte) en front añs 10.000 €
ofertats per AGBAR. a la qual se li atorguen 2 punts a la empresa AGBAR,
per ser la segona.
CONCLUSIONS
El còmput final de puntuació pels CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR (màxim 30 punts) es el següent:
AQUÀLIA
AGBAR

30 PUNTS
22 PUNTS

Alfons Millan Lopez
Tècnic de Serveis, Via pública i Jardineria
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Begues, a la data de la signatura electrònica.
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