INFORME TÈCNIC
ASSUMPTE:
VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL “SOBRE B” SEGONS ELS CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR, DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE
SERVEI DE MATENIMENT DEL CALVEGUERAM MUNICIPAL DINTRE DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA I DE
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT A OBRES DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS.

L’objecte del present informe és valorar la documentació aportada pels licitadors que han participat en
el procediment obert del LOT 1: Servei del manteniment del clavegueram municipal de Castelldefels
dins del cicle integral de l’aigua, pel Contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal
dintre del cicle integral de l’aigua i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i actuacions
sobre la xarxa de clavegueram inclòs dins del sobre B.
A aquests efectes, la informació a valorar és la definida per la clàusula catorzena del Plec de clàusules
administratives particulars (Documentació que han de presentar les empreses).
En aquest sentit, la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de
valoració de les ofertes) estableix uns criteris avaluables mitjançant judicis de valor (50 punts).

1.

ANTECEDENTS

El 7 de març de 2022 s’ha publicat a la Plataforma electrónica de contractació pública l’anunci de
licitació per la contractació del Servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de
l'aigua i de coordinador de seguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels,
mitjançant procediement obert.
El termini per a la presentació de les ofertes ha estat del 7 al 29 de març de 2022.
Les empreses que han licitat el LOT 1: Servei del manteniment del clavegueram municipal de
Castelldefels dinste del cicle integral de l’aigua són les següents:

- AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA amb
CIF A66098435
- AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA amb CIF A96859137

2.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris definits al subapartat 1 (Criteris avaluables mitjançant judicis de valor) de l’apartat LOT 1:
Servei del manteniment del clavegueram municipal de Castelldefels dinste del cicle integral de l’aigua,
de la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de valoració de les
ofertes) que regeix aquest procediment, són els següents:

1) Critertis avaluables mitjançant judicis de valor (50 punts):
1.1. Pla de treball de manteniment preventiu d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i
metodología de treball durant l’execució de les diferents tasques (màxim 14 punts)
(Màxim 20 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt)
L’empresa licitadora proposarà la planificació de les tasques de manteniment preventiu anual més
adient per a l’execució dels treballs per barri i sistemes. S’indicarà la neteja assignada a cada sector
relacionada amb un equip complint els criteris d’eficiència, transparència i sostenibilitat.
La memòria descriptiva ha de ser completa i detallada, contindrà els mitjans materials i tècnics que
l’empresa licitadora projecta utilitzar en la prestació de servei, així com l'organització de la feina
diaria-setmanal-mensual i anual, amb l'elaboració d'un pla comprensiu de les tasques a
desenvolupar en l'execució dels serveis, expressant el nombre d'efectius i la seva especialitat
(operaris/es, encarregats/des, conductors/es...) incloent-hi els elements relatius al control de
qualitat del servei (com el personal dedicat a aquesta tasca, el temps invertit en el mateix, els
mecanismes de control i les mesures correctores de les deficiències detectades).
Es valorarà la correcta medotolgia de la implementació de la tecnologia en el manteniment,
disposició d’informació, els formats analitzables i el coneixement de l’efectivitat real de la neteja. Es
tindrà en consideració la millora de la gestió proposada en el plec de prescripcions tècniques.
L’empresa entregarà conjuntament a la memòria, un diagrama tipus Gantt on quedin exposades les
tasques, les durades i els sectors del municipi. Exposarà breument les seves conclusions per a
l’elaboració de l’esquema.
Sistemàtica de valoració:
Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

14,0 punts

9,0 punts

4,0 punts

0,0 punts

1.2. Pla de treball del manteniment correctiu d’acord amb el plec de condicions i metodogia de
treball durant l’execució de les diferents tasques (màxim 14 punts)
(Màxim 10 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt)
L’empresa licitadora proposarà les millores de metodologia i temps de resposta de les tasques de
manteniment correctiu caracteritzada per ser actuacions puntuals i urgents.
La memòria descriptiva ha de ser completa i detallada, contindrà els mitjans materials i tècnics que
el licitador projecta utilitzar en l’operativa d’actuació, amb l'elaboració d'un pla comprensiu de les
tasques a desenvolupar en l'execució dels serveis, expressant el nombre d'efectius i la seva
especialitat (operaris, encarregats, conductors, ...) incloent-hi els elements relatius al control de
qualitat del servei (com el personal dedicat a aquesta tasca, el temps invertit en el mateix, els
mecanismes de control, les mesures correctores de les deficiències detectades), protocol de
comunicació amb l’Ajuntament/Policia i redacció d’informes.
L’empresa entregarà conjuntament a la memòria, un informe tipus individual per a cada actuació i
tipus mensual amb la recopil·lació de totes les actuacións.
Sistemàtica de valoració:

Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

14,0 punts

9,0 punts

4,0 punts

0,0 punts

1.3. Proposta de formació medi ambiental en l’àmbit del cilce de l’aigua (màxim 8 punts)
(Màxim 15 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt)
L’empresa licitadora presentarà la seva proposta de continguts i dedicació a la formació en l’àmbit
del cicle de l’aigua.
La memòria descriptiva completa i detallada contindrà la planificació, el disseny i el programa
d'educació ambiental i de les seves activitats en centres docents. La difusió es realitzarà a nivell
local.
Es valorarà tant les tasques que facilitin el desenvolupament de tallers, conferències,
esdeveniments i visites en recintes propis o aliens com la col·laboració en l'elaboració de propostes
d'activitats especifiques de mediació mediambiental.
L’import mínim de la proposta de formació del contracte ha de ser de 4.000€. El preu está dintre del
contracte (part fixe). No hi haurà cap increment de cost per a l’Ajuntament de Castelldefels.
Sistemàtica de valoració:
Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

8,0 punts

5,0 punts

2,0 punts

0,0 punts

1.4. Proposta de campanyes de sensibilització ambiental (màxim 8 punts)
(Màxim 15 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt)
L’empresa licitadora presentarà una oferta variada de campanyes de sensibilizació ambiental a la
ciutadania en l’àmbit del cicle de l’aigua, més especificament en el bon ús de les xarxes pluvials i
residuals. L'objectiu és generar canvis sostenibles en idees, valors i pràctiques que afecten al
manteniment de les xarxes i de l’entorn físic receptor.
La memòria descriptiva completa i detallada contindrà la limitació de l'objectiu, el públic objectiu,
l’elaboració de l'argumentari de campanya, la definició de les accions dissenyades, (enfocaments,
estratègies, eslògans, etc...) i vies de participació, l’establiment de terminis, els moments clau i
recursos, l’execució de la campanya i finalment l'avaluació dels resultats de la iniciativa.
S'ha de definir un cronograma de la campanya, establint-se els moments clau o crítics, acompanyat
dels recursos aportats per dur a terme la planificació acordada.
La difusió es realitzarà a nivell local.

L’import mínim de la proposta de formació del contracte ha de ser de 3.000€. El preu está dintre del
contracte (part fixe). No hi haurà cap increment de cost per a l’Ajuntament de Castelldefels.
Sistemàtica de valoració:
Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

8,0 punts

5,0 punts

2,0 punts

0,0 punts

1.5. Metodologia de treball durant l’execució de les obres subsidiàries (màxim 6 punts)
(Màxim 5 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt)
L’empresa licitadora proposarà la metodologia i millores operatives de les obres subsidiàries
adjudicades per l’Ajuntament.
La memòria descriptiva ha de ser completa i detallada, contindrà els mitjans materials i tècnics que
el licitador projecta utilitzar en l’operativa d’actuació, incloent recursos personals, equips i materials
i gestió així com especificar el protocol de comunicació amb la Policia i redacció d’informes.
L’empresa entregarà conjuntament a la memòria, un informe tipus individual per a cada actuació i
tipus mensual amb la recopil·lació de totes les actuacións.
Sistemàtica de valoració:

3.

Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

6,0 punts

4,0 punts

2,0 punts

0,0 punts

VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS LICITADORS

A continuació es realitza la valoració individualitzada de les propostes de les empreses licitadores, del
grau de coherència i de detall d’aquestes, segons els cirteris de la clàusula 15a del Plec de clàusules
administratives particulars (Criteris de valoració de les ofertes):
3.1. Pla de treball de manteniment preventiu d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i
metodología de treball durant l’execució de les diferents tasques (màxim 14 punts)


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 20 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
Es presenta de manera molt clara i detallada l’organització del servei, amb identificació dels
diferents equips operatius que es proposa pel servei.
En la proposta hi ha millora dels recursos humans que formen part de l’equip tècnic que s’adscriu al
servei.

En la proposta hi ha millora dels equips que s’adscriuen al servei. Per un altre part, s’ha justificat el
compliment en els equips, dels criteris d’eficiència i sostenibilitat.
Els mitjans materials i tècnics presentats per l’empresa són exhasutius i molt detallats, així com
eficients. S’especifica la tecnología dels equips presentats així com l’especialitat de cada equip, i de
quina manera s’optimitza el treball. També es detalla els mitjans teconòlgics de gestió integral amb
els que treballen, i que es posen a disposició del servei i de l’Ajuntament.
La ubicació dels centres operatius i de servei, així com altres centres de suport, dóna garanties de la
prestació d’un bon servei. Es descriu els elements relatius a com realitzar el control de la qualitat
del servei.
La proposta de la planificació per barris que ha presentat l’empresa és molt detallada. S’ha
presentat per barris i atenent a les particularitats de cada barri i de les tasques de neteja i de
manteniment preventiu que s’especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques, així com els punts
singulars de cada barri. La proposta que s’ha presentat en un diagrama tipus Gantt, també es troba
explicada, amb les particularitats organitzatives prèvies per tal d’assegurar una eficàcia en els
treballs que es programen.
S’ha exposat de manera clara i detallada la manera en que s’organitza la feina diària, setmanal i
mensual, i la proposta de com coordinar la programació i el seguiment de la programació amb els
tècnics de l’Ajuntament, fet que aporta valor afegit al control de la qualitat del servei.
També es descriu la manera en que es fa el retorn a l’ajuntament de les feiens realitzades, i es
presenten exemples.
S’explica de manera detallada la metodología de treball i com es genera, gestiona, emagatzema i
consulta la informació relativa al clavegueram, i concretament a les tasques de manteniment.
Per una altre part, es proposen millores organitzatives en el manteniment preventiu, amb la
incorporació d’altres equips que optimitzarien el manteniment preventiu de la xarxa i dels recursos,
i justifica els avantatges de la seva aplicació, recolzats en l’eficàcia, eficiència, transparència i
sostenibilitat. Aquestes millores s’exposen i es justifiquen de forma detallada.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
grau de detall elevat, per aquest motiu es puntua amb 14 punts.



AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 20 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
Es presenta de manera molt clara i detallada l’organització del servei, amb identificació dels
diferents agents del servei.
En la proposta els recursos humans ofertats són els exigibles en els plecs, no obstant s’indica que en
cas de ser necessari es complementarà amb l’estructura de recolzament de l’empresa i d’altres
empreses externes. L’estructura de recolzament és la que es troba al municipi de Guissona.
S’observa que en l’organigrama s’ha incorporat la figura d’una persona per realizar les tasques
administratives amb una dedicació del 20%.
En la proposta s’adscriu de forma adicional al servei un equip de càmera d’inspecció fixe. No
obstant, la dedicació o el criteri d’utilització d’aquesta càmera junt amb la de CCTV no s’indica, atès
que manifesten que queda condicionat al que s’exposa en el sobre C.

Els mitjans materials i tècnics presentats per l’empresa són exhasutius i molt detallats. S’especifica
la tecnología dels equips presentats, però no l’especialitat de cada equip, ni de quina manera
s’optimitza el treball. També es detalla els mitjans teconòlgics amb els que treballen, i que es posen
a disposició del servei i de l’Ajuntament.
La ubicació indicada del centre operatiu i de servei indicat, es correspon amb el campus universitari
de la UPC, així doncs es suposa que hi ha un error material en la transcripció de l’adreça. No
obstant, indiquen que el centre operatiu i de servei es trobarà ubicat en el municpi de Castelldefels.
La proposta de la planificació es presenta per sectors (els barris s’ha agrupat per sectors) i es
presenta un diagrama tipus Gantt, al qual li manca grau de detall, no obstant, es valora
positivament que els elements singulars s’incorporin dins de la neteja de cada sector.
En la planificació del diagrama s’observen petites incongruències en relació a les tasques de neteja i
manteniment preventiu especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Es troba a faltar més detall de com s’organitza la feina diària, setmanal i mensual.
La proposta, malgrat que explica les peculiaritats dels mitjans tècnics, no dona grau de detall de la
seva utilització. Segons consta en la proposta, els detalls de com s’utilitzen els equips tècnics es fa
constar en el sobre C. Així doncs, considerem que manca grau detall en aquest aspecte.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
detall correcte, per aquest motiu es puntua amb 9 punts.

La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

1

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CILCE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

14 punts

2

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA

9 punts

3.2. Pla de treball del manteniment preventiu d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i
metodologia de treball durant l’execució de les diferents tasques (màxim 14 punts)


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 10 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
La proposta indica un diagrama de flux clar i detallat a mode de protocol d’actuació de com es té
previst gestionar les incidències. S’especifiquen els diferents canals d’inici de l’avís, i s’indica
l’estructura de personal que posa a disposició de la incidencia així com la metodologia de treball i
de resposta per millorar l’eficiència.
En la gestió de la incidencia s’incorpora l’organització amb la Policia Local.
Es detallen els mitjans materials i tècnics que es projecta utilizar en l’operativa de cada actuació. Es
consideren complets i detallats.
S’especifiquen les tasques que es desenvoluparan, els efectius i especialitat.
També es valora molt positivament el sistema de control de qualitat que es descriu, així com
l’anàlisi de les actuacions correctives.

Els temps de resposta reduït per les tasques de manteniment correctiu queda garantit per la
proximitat dels diferents centre de treballs que disposa l’empresa en les immediacions de
Castelldefels. Per tant queda garantit el diagnòstic ràpid en màxim 30 minuts i el trasllat de l’equip
per resoldre la incidencia en màxim 90 minuts per a la seva immediata resolución, si s’escau.
S’ha incorporat un informe tipus individual d’incidència i un informe tipus mensual amb la
recopil·lació de les incidències mensuals.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
grau de detall elevat, per aquest motiu es puntua amb 14 punts.



AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 10 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
La proposta indica que disposa de protocols d’actuació per a la gestió de les xarxes de clavegueram,
no obstant no els detalla, i especifica que es posaran a disposició de l’Ajuntament durant l’execució
del contracte. Es mostra un diagrama del protocol d’actuació des de que es produeix una
eventualitat en la instal·lació.
Es descriuen les avaríes més comuns considerades com a manteniment correctiu, i es detalla el
temps màxim de restabliment del servei depenent del tipus d’avaria.
En la gestió de la incidència s’incorpora l’organització amb la Policia Local.
Es detallen els mitjans materials i tècnics que es projecta utilizar en l’operativa de cada actuació.
L’explicació es considera completa i correcta.
Es troba a faltar una explicació més detallada relativa al control de qualitat del servei.
Es descriuen els criteris que es tindran en compte per definir la prioritiat de les actuacions, i per tant
per atendre-les segons el carácter d’urgència de cada cas.
Malgrat que s’indica que es lliurarà a l’ajuntament els partes de cada una de les avaries i s’indica el
contingut, així com un informe mensual de les accions correctives, no s’ha incorporat un informe
tipus individual d’incidència i un informe tipus mensual amb la recopil·lació de les incidències
mensuals que es sol·licitava.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
detall correcte, per aquest motiu es puntua amb 9 punts.
La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

1

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CILCE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

14 punts

2

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA

9 punts

3.3. Proposta de formació medi ambiental en l’àmbit del cicle de l’aigua (màxim 8 punts)


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 15 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).

L’empresa ha presentat la seva proposta de dedicació a la formació en l’àmbit del cicle de l’aigua,
millorant la dediciació mínima sol·licitada de 45 jornades de 3 hores anuals.
L’empresa ha presentat la seva proposta de continguts, valorant-se positivament el seu grau de
detall.
L’empresa ha presentat la proposta de planificació, disseny i programa d’educació ambiental i de les
seves activitats en els 15 centres docents. Es considera que té un grau de detall molt bó.
L’empresa ha dissenyat una formació variada, basada en tallers, activiats i visites.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
grau de detall elevat, per aquest motiu es puntua amb 8 punts.



AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 15 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
L’empresa ha presentat la seva proposta de dedicació a la formació en l’àmbit del cicle de l’aigua,
ajustant-se a la dediciació mínima sol·licitada (45 jornades de 3 hores anuals).
L’empresa ha presentat la seva proposta de continguts, malgrat que no es troba suficientment
detallada.
L’empresa ha presentat la proposta de planificació, disseny i programa d’educació ambiental i de les
seves activitats en els 15 centres docents. Es considera que té un grau de detall correcte.
L’empresa ha dissenyat una formació variada, basada en tallers, activiats i visites.
Per una altra part, en aquest apartat també s’ha posat informació en relació a la restitució dels
itineraris de l’escull marítim de Castelldefels així com la instal·lació d’un sistema físic per a la
custodia d’ous de tortugues de platja i altres nius d’espècies protegides en dunes. Aquesta
informació no forma part dels criteris de valoració, i no s’ha tingut en compte.
Pels motius exposats, es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb
detall correcte, per aquest motiu es puntua amb 5 punts.

La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

1

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CILCE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

8 punts

2

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA

5 punts

3.4. Proposta de campanyes de sensibilització ambiental (màxim 8 punts)


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 15 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
La proposta de campanyes de sensibilització ambiental de l’empresa és variada, i contempla també
l’específica en el bon ús de les xarxes pluvials i residuals.

En la memoria es defineix l’objectiu, el públic al que va dirigit, l’argumentari de campanya i es
defineixen les accions dissenyades.
També es defieneixen les vies de participació, es defineixen els terminis i els moments claus i els
recursos. Així mateix també es defineix el sistema d’avaluació dels resultats de les campanyes.
Es proposen 2 campanyes anuals.
S’ha definit un calendari per les campanyes.
També es fa una proposta del tipus de difusió local que es farà.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb grau de detall elevat, per
aquest motiu es puntua amb 8 punts.



AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA
El format de la proposta és conforme els criteris donats (Màxim 15 fulls A4 ambues cares format
Arial 12pt).
La proposta de campanyes de sensibilització ambiental de l’empresa és variada, i contempla també
l’específica en el bon ús de les xarxes pluvials i residuals.
En la memoria es defineix l’objectiu, el públic al que va dirigit, l’argumentari de campanya i es
defienixen les accions dissenyades.
També es defienixen les vies de participació, es defineixen els terminis i els moments claus i els
recursos. Així mateix també es defineix el sistema d’avaluació dels resultats de les campanyes.
Es proposen 2 campanyes anuals.
S’ha definit un calendari per les campanyes.
També es fa una proposta del tipus de difusió local que es farà.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb grau de detall elevat, per
aquest motiu es puntua amb 8 punts.

La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

1

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CILCE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

8 punts

2

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA

8 punts

3.5. Metodologia de treball durant l’execució de les obres subsidiàries (màxim 6 punts)


AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA
L’empresa ha presentat una proposta de la metodología molt detallada: un diagrama de flux
resumit i una part escrita desenvolupant de forma clara i ordenada el diagrama presentat.
S’ha valorat molt positivament que en la metodología de treball s’hagi incorporat “l’informe previ
per a la connexió” a emetre per l’empresa mantenidora del clavegueram, atès que aporta dades

reals, i serveix de suport a l’informe tècnic que el tècnic municipal ha d’emetre en relació a la
sol·licitud de llicència per connexió del clavegueram realitzada per l’interessat.
Per una altra part, també es valora molt positivament, l’aportació d’un informe final de l’obra.
Es decriu correctament els mitjans materials i tècnics, així com molt detalladament el procés
d’exeucució de l’obra i control de l’obra executada. Es valora postivament que s’hagi tingut en
compte la possibilitat de realizar un by-pass en cas de ser necessari.
Per una altra part s’han aportat models tipus “d’informe previ” i “d’informe final”, ambdos molt
detallats i que donen informació suficient tant de les condicions prèvies d’execució, com de la
propia execució i reposicions.
Per tots els motius exposats, es considera que la proposta és coherent i amb un grau de detall
elevat, i es puntua amb 6 punts.

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SA
L’empresa ha presentat una proposta de la metodologia correcte però poc detallada. Es valora
positivament que finalitzades les obres es realitzin les proves de funcionament.
Consten alguns errors de concepte quan a la resposnabilitat de les obres quan s’executen
subsidiàriament, no obstant, no s’ha considerat rellevants.
Per altre part es decriu que en aquest tipus d’obres no s’estimen afeccions destacables a altres
instal·lacions, i precisament en aquest tipus d’obra es preveuen moltes interferències, atès que ens
trobem amb creuaments de línies soterrades de baixa i mitja tensió, creuaments amb conduccions
de gas natural, creuaments amb conduccions de distribució d’aigua potable, creuaments de amb
conduccions de telecomunicacions (fibra òptica) i fins i tot creuaments amb altres col·lectors, atès
que es disposa de xarxa separativa.
Es decriu correctament els mitjans materials i tècnics, així com les empreses/partides que té previst
subcontractar. Es descriu molt detalladament els equips i maquinària, i els recursos personals.
Malgrat que es fa menció a la redacció d’un informe un cop finalitzades les actuacions, no s’ha
lliurat cap model d’informe per poder valorar-lo.
Per tots els motius exposatrs, es considera que la proposta és coherent i amb detall correcte, i es
puntua amb 4 punts.

La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ

1

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL
CILCE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA

6 punts

2

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SA

4 punts

4.

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de valoració
de les ofertes) del LOT 1: Servei del manteniment del clavegueram municipal de Castelldefels dins del
cicle integral de l’aigua pel Contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del

cicle integral de l’aigua i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i actuacions sobre la
xarxa de clavegueram inclòs dins del “sobre B”, la valoració de la documentació del segons els criteris
avaluables mitjançant judicis de valor és la següent:

Clàusula 15a. Criteris de valoració ofertes .

EMPRESA LICITADORA

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (50
punts)

AIGÜES DE
BARCLEONA

AQLARA

1.1. Pla de treball del manteniment preventiu d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques i
metodologia de treball durant l’execució de les
diferents tasques (màxim 14 punts)

14

9

1.2. Pla de treball del manteniment correctiu d’acord
amb el plec de condicions tècniques i metodologia
de treball durant l’execució de les diferents tasques
(màxim 14 punts)

14

9

1.3. Proposta de formació medi ambiental en l’àmbit
del cicle de l’aigua (màxim 8 punts)

8

5

1.4. Proposta de campanya
ambiental (màxim 8 punts)

sensibilització

8

8

1.5. Metodologia de treball durant l’execució de les
obres subsidiàries (màxim 6 punts)

6

4

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR

50

35

La técnica de la UI d’Infraestructures
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