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DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA
CONTRACTACIÓ

D'acord amb la Llei Municipal ì de Règim Local de Catalunya (text refós — decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), en el capítol II article 67.a s'estableixen els
serveis mínims que els municipis han de prestar amb caràcter obligatori. Entre
aquests serveis mínims s'inclouen la recollida de residus i la neteja viària.
Aquests dos serveis tenen una estreta vinculació amb la salubritat pública que
ha de garantir el municipi.
L’objecte del contracte és la contractació d'aquests serveis mínims de prestació
obligatòria com és la recollida de residus i la neteja viària; i per tant aquest
contracte dona compliment a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Respecte a la Recollida de Residus el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus
de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol) estableix, en el seu article
42, que la gestió dels residus és de competència municipal.
L'esmentat decret encara va més enllà, i en el seu article 53 estableix que “amb
l'objectiu d'afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals
tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses
fraccions de residus.
Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els
sistemes de separació i recollida que s'hagin mostrat més eficients i que siguin
més adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
La recollida es planteja amb els següents models:
 Recollida porta a porta al nucli i urbanitzacions de Corbera de Llobregat
de les fraccions FORM, FIRM, Paper i Cartró, i bolquers.
 Recollida amb àrees tancades o mini àrees en les zones on tècnicament
no és possible o viable implantar un sistema porta a porta. En total s’han
previst un total de 11 àrees tancades i 4 mini àrees.
 Recollida en contenidors ubicats a via pública del vidre.
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El canvi en el model de recollida de residus, que passa de l’actual recollida
mitjançant contenidors a via pública a recollida Porta a Porta es deu entre altres
als nous requeriments normatius, tant europeus com autonòmics, que suposen
uns nous objectius de recollida selectiva de residus que han de complir els
municipis. Concretament la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, estableix
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la jerarquia de residus i fixa per a l’any 2020 uns objectius de reciclat i
valorització del 50 % dels residus domèstics generats.
Per altra banda, el nou paquet de mesures d’economia circular de la Unió
Europea, estableix com a objectius de reciclatge pels residus municipals pel 2025
un 55%, pel 2030 un 60% i pel 2035 un 65%, a més de fixar objectius concrets
de reciclatge de diferents tipus d’envasos.
En aquest mateix sentit, el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova
el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya
2013-2020 (PRECAT 20), incrementa l’objectiu de recollida selectiva fins al 60%
per l’any 2020.

Xavier Miquel Pons

L’objecte del contracte és la prestació del servei de recollida i transport dels
residus municipals i de neteja viària, a Corbera de Llobregat que inclou:
Recollida i transport de residus municipals:
 Recollida de residus domiciliaris porta a porta del nucli urbà i de les
urbanitzacions per la fracció orgànica, la fracció inorgànica (envasos
lleugers i fracció resta), bolquers i tèxtil sanitari i el paper i el cartró.
 Recollida de residus comercials porta a porta per la fracció orgànica, la
fracció inorgànica (envasos lleugers i fracció resta), el paper i el cartró,
olis usats i piles.
 Recollida del vidre domèstic i comercial dels contenidors de càrrega
superior ubicats a la via pública
 Recollida de tèxtil sanitari i bolquers de grans generadors.
 Recollida de la fracció orgànica, la fracció inorgànica i el paper i el cartró
dels contenidors de les àrees tancades.
 Repassos.
 Servei de buidatge de la caixa de transferència de bolquers.
 Recollida de suport en actes festius i esdeveniments.
 Recollida de residus del mercat setmanal.
 Transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors
autoritzats.
 Els serveis de neteja de les àrees i dels seus contenidors.
 Els serveis de neteja exterior dels contenidors de vidre.
 Els serveis de manteniment, reparació i substitució de contenidors.
Neteja viària:
 Escombrat manual o mecànic de voreres, calçades, zones pavimentades,
zones de sauló, parcs i places, carrers, escales, passatges públics i
aparcaments públics en superfície.
 Neteja escocells
 Retirada de les fulles caigudes dels arbres.
 Buidat i neteja de papereres i de l’entorn de les mateixes
 Buidat i neteja dels cendrers.
 Neteja del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials del municipi
(especialment bancs i jocs infantils).
 Retirada d’enganxines, cartells adossats al mobiliari urbà i xiclets
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2.1 Objecte del contracte
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Retirada de papers, envasos i embolcalls que estiguin a la via pública,
zones enjardinades.
Buidat i neteja de les papereres especials de gossos i reposició de les
bosses.
Neteja de pintades en edificis o instal·lacions i zones públiques amb el
tractament més adequat segons la superfície.
Neteja dels entorns dels contenidors vetllant perquè aquestes ubicacions
no siguin punts negres.
Neteges d’emergència per inclemències meteorològiques com nevades,
pluges, etc.), retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones
pavimentades, canyes en guals i ponts, etc.
Retirada de deixalles i assimilables abandonats a sòl no urbà.
Fregat i retirada de taques i incrustacions al paviment.
Regat dels carrers
Neteja de fonts d’aigua potable en zona urbana: escatat de la vegetació i
retirada de deixalles de l’entorn.
Neteja dels aparcaments en superfície.
Neteja de carrers després d’actes públics
Neteja de la zona esportiva semicoberta

El sistema de recollida porta a porta es fixa l’assoliment d’uns alts índexs de
recollida selectiva, millorar la qualitat de totes les fraccions selectives amb la
reducció dels impropis presents a la FORM així com els impropis de la FIRM, i
reduir en pes total la generació de residus.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions
de recollida selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions
més la resta, inclòs el tèxtil sanitari.
Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents
en la fracció orgànica, d’acord amb les caracteritzacions realitzades per
l’administració competent i/o entitat acreditada, amb la freqüència que ells
mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran als mesos
posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
Es fixa com a objectiu assolir i superar el 70% en pes de recollida
selectiva global. Amb aquest objectiu l’empresa adjudicatària, amb coordinació
amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, es dotarà i executarà totes les
actuacions i inversions necessàries per assolir-lo. Per resultat de recollida
selectiva s’entén la suma dels pesos de les fraccions FORM, paper/cartró,
envasos lleugers, vidre, sobre el total dels residus municipals, que són les
fraccions esmentades més la fracció resta.
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També es fixa un objectiu mínim de qualitat amb la garantia d’assolir
menys d’un 5% d’impropis per la FORM, fet que es troba condicionat al
correcte desenvolupament de les tasques dels operaris de recollida i a l’ús
obligatori de les bosses compostables. Els objectius qualitatius es calcularan en
base al percentatge d’impropis presents en la fracció orgànica, amb la freqüència
que ells mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran
als mesos posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
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2.2 Divisió en lots
La prestació dels serveis de manera dividida entre neteja viària i recollida de
residus dificultaria les tasques de coordinació entre l’Ajuntament i l’empresa
adjudicatària, duplicant o triplicant aquestes tasques tan necessàries per al bon
funcionament del contracte.
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Es dificultaria també la coordinació entre l’empresa prestatària del servei de
recollida de residus i neteja viària i les possibles empreses adjudicatàries del
present contracte pel que fa a la necessària relació entre empreses per a facilitar
la documentació i informació sobre la prestació dels serveis de recollida de
residus i neteja viària (parts de serveis i d’altres documents).
Amb la prestació d’ambdós serveis de forma conjunta s’obtindrà un millor i més
eficaç resultat respecte a la gestió i coordinació de la prestació i redueix i
optimitza els costos derivats del servei.

2.3 CPV
La classificació a l’objecte del contracte en la CPV són els corresponents a:



90500000-2 Serveis relacionats amb deixalles i residus
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers

2.4 Necessitats que es satisfaran amb la contractació proposta
Al municipi de Corbera de Llobregat hi predomina una tipologia edificatòria
horitzontal de baixa densitat, amb una majoria d’habitatges unifamiliars, pel que
el sistema de recollida porta a porta és òptim. En les zones on aquest sistema no
és tècnica o econòmicament viable s’ha previst la instal·lació d’àrees tancades o
mini àrees.
El servei de recollida de residus i neteja viària ja es troba contractat i finalitza el
30 de novembre de 2021.
S’ha previst que el canvi de model de recollida de residus es realitzi el dia 1 de
febrer de 2022, per evitar que la seva implantació coincideixi amb una època de
gran generació de residus com és Nadal. Per aquest motiu, entre l’1 de desembre
de 2021 i el 31 de gener de 2022 el sistema de recollida de residus es mantindrà
amb els contenidors i a partir de l’1 de febrer de 2022 és quan hi haurà el
desplegament del nous sistema Porta a Porta.

2.5 Insuficiència de mitjans
a prestar, el gran número de mitjans humans i
l’elevat import de les inversions necessàries,
Corbera de Llobregat no té recursos propis ni
la prestació directa del servei.
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Atesa la complexitat dels serveis
materials que es requereixen i
s'evidencia que l’Ajuntament de
suficients ni idonis per a assumir
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ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE
CLÀUSULES TÈCNICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.1 Responsable del contracte
L’Àrea de medi ambient, amb les següents persones de contacte:
 Sra. Marta Busquet Albertí, amb telèfon de contacte 93.650.02.11 ext.
2103 i adreça electrònica mbusquet@corberadellobregat.cat
 Sra. Gemma Ariasol i Pintó, amb telèfon de contacte 93.650.02.11 ext.
2070 i adreça electrònica gariasol@corberadellobregat.cat

20/05/2021 Reg Serveis Públics i Medi
ambient

3.2 Pressupost base de licitació
El sistema per a la determinació del preu del contracte és l’establert a l’art. 100
de la LCSP i arts. 27 i 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’import de licitació és de TRETZE MILIONS SET-CENTS NORANT-CINC MIL DOSCENTS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS D’EUROS 13.795.200,51 €, 10%
d’IVA inclòs, DOTZE MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-UN MIL NORANTA-UN
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO 12.541.091,38 € IVA exclòs, per a
la durada del contracte de 8 anys.
COST DIRECTE

8.853.023,58 €

COST INDIRECTE

2.547.968,58 €
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SUBTOTAL 1

11.400.992,16 €

DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL (10%)
BASE IMPOSABLE

1.140.099,22 €
12.541.091,38 €

IVA 10%

1.254.109,14 €

TOTAL

13.795.200,51 €

3.3 Valor del contracte
El valor d'aquest contracte és de 12.541.091,38 €, IVA 10% exclòs.

3.4 Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte, de caràcter plurianual es finançaran
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 12.1621.22799 (RECOLLIDA
ESCOMBRARIES) i 12.163.22700 (NETEJA VIES PÚBLIQUES) del pressupost
municipal vigent, subordinades al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any,
i resta condicionada a l’existència de crèdit suficient.
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Serà necessari que les dues partides disposin de crèdit per vinculació.
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L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.

3.5 Terminis d’execució màxims i pròrroga

Xavier Miquel Pons
20/05/2021

Signatura 2 de 2

20/05/2021 Reg Serveis Públics i Medi
ambient

La llei de contractació estableix la durada màxima pels contractes de
subministres i serveis en 5 anys, incloent possibles pròrrogues, si bé també
preveu que la durada pugui ser superior en el cas que el contracte inclogui
inversions directament relacionades amb el servei i el període de recuperació de
dites inversions així ho exigeixi.
Atenent que el contracte de recollida de residus PaP i neteja viària implica
l’adquisició de nous vehicles, i que el període de recuperació d’aquestes
inversions és de 8 anys, s’estableix una durada del contracte de 8 anys,
comptat a partir de la data establerta en l’acord d’adjudicació. Aquest contracte
no contempla cap pròrroga.
La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de desembre de 2021.

3.6 Tramitació de l’expedient
Atesa la quantia del valor estimat del contracte, el procediment per a la
tramitació de l’expedient és obert subjecte a regulació harmonitzada.

3.7 Criteris per a l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que es detallen a continuació:
3.7.1 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA: fins a
60 punts
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts
Essent,

𝑃𝑖 =

(

) )

𝐵𝑚𝑖𝑛
[𝑀𝑖 ‒ 𝐵𝑖]
𝑥 0.5 + 1 ‒
𝑥 0,5 𝑥30
𝐵𝑖
𝑀𝑖

(

Essent,
Pi = puntuació de l’oferta
Bi = import de total de l’oferta (inclou servei, subministrament i obra)
Bmin = oferta pel menor import
Mi = mitjana aritmètica de les ofertes a valorar
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2. Millora en el sistema d’aportació a les urbanitzacions (solució
senglars): fins a 2,5 punts
Puntuació = 0,5 punt per cada 20 ganxos per poder penjar cubells/bujols
a les urbanitzacions fins un màxim de 2,5 punts.
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3. Minideixalleria a les àrees tacades: fins a 6 punts
Puntuació = 0,5 punt per cada mini deixalleria instal·lada fins a 5,5 punts.
Puntuació = 0,5 punt per la gestió d’aquestes minideixalleries (trasllat dels
residus a la deixalleria comarcal)
4. Aportació de contenidors pel vidre VACRI, fins a 1,5 punts
Puntuació = 0,25 punt per cada VACRI que subministri el licitar fins a 1,00
punts.
Puntuació = 0,5 punt per l’aportació del 15 bujols corresponents pels
grans generadors.
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5. Subministrament de sacs per la recollida de fracció vegetal no
llenyosa: fins a 2 punts
Puntuació: 1 punt per cada 200 sacs reutilitzables de 80L, fins a 2 punts.
6. Subministrament de lectors manuals: fins a 1 punt
Puntuació: 1 punt per l’aportació a l’administració contractant d’un lector
de mà de RFID adient per equip de recollida per poder realitzar tasques
d’identificació i d’inspecció.
7. Foment del compostatge comunitari i en habitatges unifamiliars: fins
a 1 punt.
Puntuació: 0,25 punts per cada 4 compostadors subministrats fins a 1
punt.
8. Ampliació del servei de seguiment, resolució d’incidències i atenció
continuada: fins a 8 punts
Puntuació = 0,5 punts per cada dia quadrimestre que el licitador posi a
disposició un informador ambiental de suport a l’educador (exigit al Plec)
fins un màxim de 8 punts.
9. Papereres al municipi: fins a 1 punt
Puntuació: 0,5 punt per l’estudi de reubicació de papereres.
Puntuació: 0,5 punt per l’aportació a l’administració contractant de 5
papereres amb boques diferenciades per a totes les fraccions.
10.Escatat de la vegetació: fins a 2 punts
Puntuació: 2 punts pel compromís de realització de l’escatat de la
vegetació trimestralment a les escales del nucli
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11.Contaminació acústica de la maquinària i vehicles: fins a 0,5 punt
Puntuació: fins a 0,5 punt a les ofertes amb les propostes de maquinària
i vehicles amb una menor emissió acústica per categoria. Els licitadors
hauran de proporcionar els valors segons el que marca la normativa de
marcatge acústic.
Valoració: els licitadors hauran d’aportar l’emissió acústica per cada
vehicle i màquina proposat. Es calcularà l’emissió acústica dels vehicles i
maquinària per oferta i s’ordenaran les diferents propostes de menys a
més emissió acústica. Es donarà la màxima puntuació a les propostes amb
una emissió acústica mínima i la resta tindrà una puntuació proporcional.
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3.7.2 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ que depenen d’un judici de valor: fins a 40
punts
És indispensable que la proposta de l’empresa inclogui com a mínim tots els
aspectes que es valoren en els criteris d’adjudicació. El no compliment d’algun
d’aquests aspectes serà motiu perquè l’oferta quedi exclosa del procés de
licitació.
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13.Foment continu d’accions de comunicació i sensibilització adreçada a
la ciutadania i a les activitats comercials: fins a 4 punts
Puntuació: 2 punts pels licitadors que ofereixin una dedicació anual d’un
import equivalent a l’1,5% (abans d’IVA) del contracte. La puntuació es
veurà reduïda de forma lineal fins a l’import 0.

Màxima puntuació a les ofertes amb les propostes referents a cada criteri amb
millor qualitat, exhaustivitat, coherència i adequació dels recursos. Per cada
apartat, es valoraran les millores proposades respecte els mínims requeriments
i criteris plantejats al plec tècnic i es compararan les ofertes per trobar la millor
o més avantatjosa proposta, i la resta tindrà una puntuació proporcional.
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12.Plans de formació del personal: fins a 0,5 punt
Puntuació: fins a 0,5 punt a les ofertes amb les propostes amb millor
proposta de formació de personal, tan inicial com al llarg de la contracta,
en els termes de realitzar la formació i en el detall i concreció dels plans.
Es donarà la màxima puntuació a les propostes que incloguin un major
número d'hores totals dels plans de formació i la resta tindrà una
puntuació proporcional.
Valoració: els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta les propostes en
formació del personal presencial (no es tindrà en compte la formació no
presencial, telemàtica o a distància) tant inicial com continuada al llarg del
contracte que tingui en compte aspectes de relació amb el ciutadà, imatge,
sostenibilitat i bones pràctiques per la minoració del soroll, a banda de
l’execució del servei. S'indicarà també les hores anuals destinades a
aquests programes, la descripció del curs, personal a qui va destinat, tipus
de formació, periodicitat, durada de cada curs, objectius i si afectaran a la
prestació del servei.

En cada apartat, es consideraran tots els elements organitzatius, materials,
humans, etc... proposats, i es valorarà que els licitadors aportin a la seva oferta
l’explicació i metodologia de càlculs justificatius i la coherència i abast de les
propostes presentades. També es considerarà la concreció, simplicitat i nivell de
detall adequat per a la comprensió de l'oferta.
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Les propostes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 20 punts en els criteris
que depenen d’un judici de valor per tal que l’oferta sigui admesa i valorada. La
no obtenció de la puntuació mínima comportarà l’exclusió automàtica de
l’empresa licitadora.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Els criteris d’adjudicació valorats i els seus subcriteris seran els següents:
1. Servei de recollida PaP de residus domiciliaris i comercials (fins a 12
punts)
En concret, s’avaluaran els següents aspectes:
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització,
rutes, transferències i descàrrega final per ruta. (4 punts)
o El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (4 punts)
o El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec
(2 punts)
o El dimensionament malgrat complir tots els requisits fixats en
el Plec és poc precís (0 punts)

Xavier Miquel Pons

i coherència amb el
requisits fixats en el
requisits fixats en el
requisits fixats en el

Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència
amb el dimensionament (2,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (2,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec (1 punt)
o
Els mitjans personals malgrat complir amb els requisits mínims
fixats en el Plec tècnic són poc precisos (0 punts)



Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi -zones
amb carrers estrets, etc.-. Disseny i coherència de la proposta per tal de
garantir el bon nivell del servei en funció de les característiques del
municipi. (fins a 2 punts)
o
L'oferta detalla l'aportació d'equips i una logística de servei que
justifica i detalla l'adaptació al municipi (2 punts)
o
L'oferta preveu l'adaptació al municipi, però es detecta alguna
mancança d'equips i de detall (1 punt)
o
L'oferta no fa referència a l'adaptació al municipi o el
plantejament és inadequat (0 punts)



Reforços de recollida comercial, amb proposta organitzativa de la
recollida, descripció de l’operativa i funcionament de tots els reforços,
mitjans, coordinació amb altres serveis... (fins a 1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i
els millora (1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec
(0,5 punts)
o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec
tècnic o és poc precís (0 punts)
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Mitjans materials: vehicles per ruta i grau d’ús
dimensionament (2,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els
Plec i els millora (2,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els
Plec (1 punt)
o
Els mitjans materials malgrat complir els
Plec tècnic són poc precisos (0 punts)
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2. Àrees tancades amb control d’accés i mini àrees (Fins a 5 punts)
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització,
rutes, descàrregues intermèdies o transferències i descàrrega final per
ruta. (fins a 1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)

Xavier Miquel Pons

Mitjans materials: vehicles per ruta i grau d’ús
dimensionament (fins a 0,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els
Plec i els millora (0,5 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els
Plec (0,25 punts)
o
Els mitjans materials malgrat complir els
Plec tècnic són poc precisos (0 punts)

i coherència amb el
requisits fixats en el
requisits fixats en el
requisits fixats en el



Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència
amb el dimensionament (fins a 0,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (0,5 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec (0,25 punts)
o
Els mitjans personals malgrat complir amb els requisits fixats
en el Plec tècnic són poc precisos (0 punts)



Requeriments tècnics de la instal·lació de les àrees tancades amb control
d’accés i de les mini àrees (fins a 1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
i els millora (1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el
Plec tècnic o són poc precisos (0 punts)



Disseny exterior de les àrees tancades i mini àrees (fins a 1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
i els millora (1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el
Plec tècnic o són poc precisos (0 punts)



Disseny interior de les àrees tancades i mini àrees (fins a 1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
i els millora (1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
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El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el
Plec tècnic o són poc precisos (0 punts)

Xavier Miquel Pons





Mitjans materials: vehicles per ruta i grau d’ús i coherència amb el
dimensionament (1 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (1 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el
Plec (0,5 punts)
o
Els mitjans materials malgrat complir tots els requisits fixats en
el Plec tècnic són poc precisos (0 punts)



Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència
amb el dimensionament (1 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (1 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el
Plec (0,5 punts)
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Mitjans materials i personals: vehicles per ruta i grau d’ús, detall del
personal adscrit a cada ruta i servei, i coherència amb el
dimensionament (2 punts)
o
Els mitjans compleixen tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (2 punts)
o
Els mitjans compleixen tots els requisits fixats en el Plec (1
punt)
o
Els mitjans malgrat complir tots els requisits fixats en el Plec
tècnic són poc precisos (0 punts)

4. Servei de neteja viària (fins a 6 punts)
En concret, s’avaluaran els següents aspectes:
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització,
rutes i descàrrega final per ruta. (3 punts)
o
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (3 punts)
o
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec (
1,5 punts)
o
El dimensionament malgrat complir tots els requisits fixats en
el Plec és poc precís (0 punts)
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3. Altres serveis descrits en el plec (recollida de vidre, repassos,
buidatge de la caixa de transferència de bolquers, mercats setmanals,
actes i esdeveniments) (fins a 4 punts)
 Dimensionament dels serveis: planificació, programació, organització,
rutes, transferències o descàrrega final per ruta. (2 punts)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (2 punts)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (1
punt)
o
El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o són poc precisos (0 punts)

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi. Disseny i
coherència de la proposta per tal de garantir el bon nivell del servei en
funció de les característiques del municipi. (fins a 1 punt)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)

5. Descripció dels mitjans personals (fins a 3 punts)
 Organigrama del personal adscrit al servei indicant la categoria, la funció
i dedicació en hores setmanals (fins a 1 punt).
o
L’organigrama proposat compleix tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (1 punt)
o
L’organigrama proposat compleix tots els requisits fixats en el
Plec (0,5 punts)
o
L’organigrama proposat no explicita tots els requisits fixats en
el Plec tècnic o és poc precís (0 punts)


Currículum de la persona coordinadora del servei (fins a 1 punt)
o
El currículum proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o
El currículum proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
El currículum proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)



Metodologia de treball i tasques del tècnic-educador (fins a 0,5 punts)
o
La metodologia proposada compleix tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (0,5 punts)
o
La metodologia proposada tots els requisits fixats en el Plec (0,25
punts)
o
La metodologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el
Plec tècnic o és poc precisa (0 punts)



Pla de formació, tan inicial com al llarg de la contracta, en els termes de
realitzar la formació i en el detall i concreció dels plans. S'indicarà també
la descripció del curs, personal a qui va destinat, tipus de formació,
periodicitat, objectius i si afectaran a la prestació del servei. (fins a 0,5
punts)
o
El pla de formació proposat compleix tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (0,5 punts)
o
El pla de formació proposat compleix tots els requisits fixats en el
Plec (0,25 punts)
o
El pla de formació proposat no explicita tots els requisits fixats en
el Plec tècnic o és poc precís (0 punts)
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Els mitjans personals malgrat complir tots els requisits fixats en
el Plec tècnic són poc precisos (0 punts)
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Control de rutes (fins a 0,5 punts)
o La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec
i els millora (0,5 punts)
o La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,25 punts)
o La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el
Plec tècnic o és poc precisa (0 punts)



Control de fluxos, buidades i incidències (fins a 2,5 punts). Inclou:
 Sistema d’identificació i lectura dels cubells i dels contenidors.
 Sistema de distribució d’identificadors.
 Equips i mitjans necessaris.
 Software informàtic de consulta i explotació de dades.
 Informació i dades obtingudes.
 Pla de manteniment.
o
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el
Plec i els millora (2,5 punts)
o
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el
Plec (1 punt)
o
La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en
el Plec tècnic o és poc precisa (0 punts)



Sistema electrònic de control d’accés de les àrees tancades (fins a 1
punts). Inclou:
 Descripció de la tecnologia per al control d’accés.
 Descripció del software informàtic de consulta i explotació de dades.
 Informació i dades obtingudes.
 Pla de manteniment i neteja.
o La tecnologia proposada explicita tots els requisits fixats en el
plec i els millora (1 punt)
o La tecnologia proposada explicita tots els requisits fixats en el
plec (0,5 punts)
o La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en
el plec tècnic o és poc precisa (0 punts)



App de servei i App ciutadana (fins a 2 punts). Inclou:
 Descripció detallada de les prestacions de les App.
 Descripció de la vinculació amb el software de gestió.
o
Les Apps proposades expliciten tots els requisits fixats en el plec
i els millora (2 punts)
o
Les Apps proposades expliciten tots els requisits fixats en el plec
(1 punt)
o
Les Apps proposades no expliciten tots els requisits fixats en el
plec tècnic o la descripció d’ambdues és poc precisa (0 punts)

Xavier Miquel Pons
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6. Tecnologia de control i seguiment (fins a 6 punts)
Ús i/o instal·lació de la tecnologia requerida al plec tècnic, compartida
entre el contractista i l'Ajuntament. Es valorarà la funcionalitat, usabilitat
i el seu funcionament, i en particular dels elements següents:
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7. Servei de resolució d’incidències i atenció continuada (fins a 3 punts)


Metodologia i actuacions de seguiment i resolució d’incidències. Es
valorarà si garanteix i justifica el sistema de resolució de les diferents
tipologies d'incidències en el menor temps possible i un seguiment
acurat de l'estat (fins a 1,5 punts)
o
Proposta de metodologia detallada i òptima (1,5 punts)
o
Proposta de metodologia suficient (0,75 punts)
o
Proposta de metodologia poc precisa (0 punts)



Metodologia i descripció de les tasques i actuacions d'atenció continuada
i pla de treball (fins a 1,5 punts)
o
Proposta de metodologia detallada i òptima (1,5 punts)
o
Proposta de metodologia suficient (0,75 punts)
o
Proposta de metodologia poc precisa (0 punts)

8. Model d’informe de servei i participació (fins a 1 punt)
 Valoració general dels models d’informes de servei i participació
proposats (fins a 1 punt)
o
Els models proposats són detallats i òptims (1 punt)
o
Els models proposats són suficients (0,5 punts)
o
Els models proposats són poc precisos (0 punts)

3.8 Modificacions de contracte
Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en
l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

3.9 Condicions especial d’execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució de caràcter social, segons
article 202 de la LCSP, i tindran caràcter d’obligacions essencials. En cas
d’incompliment s’establiran les penalitats i sancions previstes en aquest plec a tal
efecte:
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1. L'empresa adjudicatària, amb la seva potestat d'organització, haurà de
fomentar la igualtat dels treballadors i treballadores, així com la conciliació
del treball i la vida familiar d'aquests.
2. Es garantirà la paritat salarial entre les dones, homes i altres treballadors amb
identitat o condició sexual o expressió de gènere diferent.
3. Contractar preferentment personal adscrit al SOAL de Corbera, en cas que
l’empresa hagi de contractar personal per executar aquestes obres, i sempre
que el SOAL disposi de candidats que puguin complir amb el perfil necessari.
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L’empresa licitadora haurà de presentar, en el moment de la licitació, una
declaració responsable amb el personal que necessitarà contractar i amb quin
perfil, i el compromís de fer-ho amb el SOAL de Corbera en primera instància.
Per a donar compliment a aquesta condició, l’adjudicatari presentarà abans
de l’adjudicació del contracte, la relació del personal amb el que compte i del
que té previst contractar i amb quin perfil. En cas que en el moment de
contractar personal amb el SOAL no hi hagi el perfil tècnic necessari, caldrà
presentar un certificat emès pel mateix SOAL on quedi constància del fet.
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La tècnica de Medi Ambient

Vist i plau del regidor de Medi
Ambient, Xavier Miquel Pons

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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El seu incompliment comportarà la resolució automàtica del contracte, previ informe
justificatiu de la persona responsable del contracte.
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