ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA I RECOLLIDA DE FIBROCIMENTS DEL MUNICIPI DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EXP. 2019/034-8784.
RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ PRESENTADA AMB REGISTRE
D’ENTRADA. NÚM. 2020/1285.
EXP. 2019/034-8784.
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
Data: 3 de febrer de 2020
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 13:00h.
Hora finalització: 13:05h
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President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna
Vocals:
Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor de Gestió Ambiental
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics.
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament.
Sr. Esaú Soto Martínez, interventor municipal.
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà.

Codi Segur de Validació

Resta vàlidament constituïda, conforme a allò disposat per l’article 21.7 del RD 817/2009 de
8 de maig.
Estat d'elaboració: Original

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

Es reuneix la Mesa de Contractació – en acte públic- assistint a la mateixa les persones que
tot seguit s’assenyalen:

L’objecte de la reunió és procedir, en acte públic, a resoldre la sol·licitud de revisió
presentada en data 29 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/1285 per la
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria, en què exposen que després de revisar la
documentació tècnica presentada per les dues empreses licitadores del lot 3 en l’acte de
vista de l’expedient que va tenir lloc el dia 27/01/2020, es considera que no s’han valorat
correctament les propostes, com a continuació es transcriu:
Al Plec de Clàusules Administratives s’indica el contingut que ha de tenir la memòria tècnica com a
requisit per a la valoració de la proposta. Un dels punts a desenvolupar és: “Organització del servei:
tasques assignades als treballadors, horaris, calendaris, proposta de tallers de reciclatge i reparació,
proposta d’assessorament en autoreparació...” Després de revisar la documentació presentada per
l’empresa Engrunes, Recuperació i Manteniment no hem localitzat la proposta de tallers de reciclatge
i reparació, ni la proposta d’assessorament d’autoreparació en la seva documentació tècnica. Malgrat
això, Engrunes, Recuperació i Manteniment ha estat puntuada i ha obtingut la màxima puntuació de
20 punts. b. D’acord amb la valoració de la documentació del Sobre B publicada a la plataforma de
contractació, a la proposta tècnica d’Engrunes, Recuperació i Manteniment es valora la disposició
d’un Sistema Integral de Gestió (SIG), Fundació Privada per la Inclusió Laboral també disposa d’un

SIG a la seva oferta i no és valorat. c. A la proposta tècnica d’ Engrunes, Recuperació i Manteniment
es valora la realització d’auditories internes periòdiques. Fundació Privada per la Inclusió Laboral
detalla els controls que farà de manera trimestral i anual a la seva oferta i no és valorat.
d. A la proposta de sensibilització ambiental, l’empresa Engrunes rep la puntuació màxima de 20
punts i Fundació per la Inclusió Laboral Àuria obté 2 punts. Considerem que les propostes de les dues
empreses són similars, elaboració de cartells, flyers o díptics, xerrades o visites i que la puntuació de
2 punts donada a Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria no ha estat objectiva havent
comparat les propostes.”

Atès l’informe de data 30 de gener de 2020, emès per la Tècnica de Medi Ambient que
seguidament es transcriu:
“ 12-20 EELL
Assumpte: Justificació de la valoració criteris judici de valor per a la contractació del servei de gestió
de deixalleria (lot 3) EXP. 2019/034-8784.
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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.

Codi Segur de Validació

2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil
 Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU
3.- Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, indicats en el punt 1.11.3 del Plec de
Clàusules Administratives són:
Codi
b.1
b.2
Estat d'elaboració: Original

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

Identificació de l’expedient
És objecte del present informe justificar la valoració de la documentació del sobre B, relativa als
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor per a la contractació del servei de gestió de
deixalleria (lot 3) (Expedient 2019/8784), segons descriu el punt 1.11 del Plec de Clàusules
Administratives.

Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
Proposta organitzativa del servei.
Proposta de sensibilització ambiental

Fins a 40 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts

4.- L’empresa Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil ha presentat instància al registre de
l’Ajuntament el dia 28/01/2020 amb número 1.285, en què exposen que després de revisar la
documentació tècnica presentada per les dues empreses licitadores del lot 3 en l’acte de vista de
l’expedient que va tenir lloc el dia 27/01/2020, es considera que no s’han valorat correctament les
propostes, com a continuació es transcriu:
Al Plec de Clàusules Administratives s’indica el contingut que ha de tenir la memòria tècnica com a
requisit per a la valoració de la proposta. Un dels punts a desenvolupar és: “Organització del servei:
tasques assignades als treballadors, horaris, calendaris, proposta de tallers de reciclatge i reparació,
proposta d’assessorament en autoreparació...” Després de revisar la documentació presentada per
l’empresa Engrunes, Recuperació i Manteniment no hem localitzat la proposta de tallers de reciclatge
i reparació, ni la proposta d’assessorament d’autoreparació en la seva documentació tècnica. Malgrat
això, Engrunes, Recuperació i Manteniment ha estat puntuada i ha obtingut la màxima puntuació de
20 punts. b. D’acord amb la valoració de la documentació del Sobre B publicada a la plataforma de
contractació, a la proposta tècnica d’Engrunes, Recuperació i Manteniment es valora la disposició
d’un Sistema Integral de Gestió (SIG), Fundació Privada per la Inclusió Laboral també disposa d’un

SIG a la seva oferta i no és valorat. c. A la proposta tècnica d’ Engrunes, Recuperació i Manteniment
es valora la realització d’auditories internes periòdiques. Fundació Privada per la Inclusió Laboral
detalla els controls que farà de manera trimestral i anual a la seva oferta i no és valorat.
d. A la proposta de sensibilització ambiental, l’empresa Engrunes rep la puntuació màxima de 20
punts i Fundació per la Inclusió Laboral Àuria obté 2 punts. Considerem que les propostes de les dues
empreses són similars, elaboració de cartells, flyers o díptics, xerrades o visites i que la puntuació de
2 punts donada a Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria no ha estat objectiva havent
comparat les propostes.
Informe
1.- Al Plec de condicions tècniques apartat 12.3 s’explica la informació que ha de contenir el projecte
tècnic i quina informació es valorarà, tal com es mostra a continuació:
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Del projecte tècnic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):
- La proposta organitzativa del servei.
- Proposta de sensibilització ambiental.

Codi Segur de Validació

Per això, els ítems que s’han considerat en l’informe 05-2020 de valoració dels criteris que depenen
d’un judici de valor per a la contractació del servei de gestió de la deixalleria (lot 3), s’han limitat a la
proposta organitzativa del servei i de sensibilització ambiental.
2.- La valoració s’ha fet des de la comparació de les ofertes, i a tots els criteris s’ha donat la màxima
puntuació a aquella oferta que s’ha trobat millor o més avantatjosa. Així s’ha actuat a tots els lots.

Estat d'elaboració: Original

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

Projecte tècnic (sobre B) (màxim 100 pàgines, amb els corresponents annexes)
- Organització del servei: tasques assignades als treballadors, horaris, calendaris, proposta de
- tallers de reciclatge i reparació, proposta d’assessorament en autoreparació...
- Mitjans personals.
- Mitjans materials.
- Pla de seguiment i inspecció dels serveis.
- Model d’informe mensual dels serveis.
- Definició dels paràmetres de qualitat exigibles per a cada servei.
- Actuacions en sensibilització ambiental.

3.- A l’informe 05-2020 de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor es van destacar
alguns aspectes concrets que van cridar l’atenció de la tècnica, però la puntuació final depèn del
nivell d’idoneïtat i adaptació, concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de
l'oferta, tal com es manifesta al Plec de clàusules administratives, punt 1.11.3. Per altra banda, i com
s’exposa en el mateix informe, les propostes de millora respecte els requeriments establerts al Plec,
donen valor afegit a l’oferta.
4.- Un dels aspectes que es va destacar a l’informe 05-2020 de valoració dels criteris que depenen
d’un judici de valor, de l’oferta d’Engrunes, Recuperació i Manteniment EI, SLU és:
- La disposició d’un Sistema Integral de Gestió (SIG) que abasta un Sistema de Gestió de la
Qualitat, la Prevenció de Riscos Laborals i un Sistema de Gestió Ambiental.
I de l’empresa Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil:
-

Seguiment dels requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat, de Prevenció de Riscos
Laborals i del Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS).

La redacció dels dos aspectes és diferent, però la tècnica va entendre que les dues empeses
licitadores tenien implantat un Sistema de Gestió, i per tant aquest aspecte no va significar una
diferència de valoració.

5.- A l’empresa Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil se li valora:
-

La realització d’un pla de seguiment i inspecció, amb l’establiment d’uns criteris per valorar el
nivell de qualitat d’execució del servei.

La redacció d’aquest aspecte de valoració vol resumir els diferents controls periòdics que es duran a
terme.
6.- En referència a la puntuació atorgada en la proposta de sensibilització ambiental s’ha donat més
pes a les següents actuacions proposades per Engrunes, Recuperació i Manteniment EI, SLU:
-

Incorporació de dos panells informatius, un ordinador amb l’aplicació pel càlcul d’estalvi de
CO2 i la creació d’un espai de consulta de recursos ambientals.
L’organització de xerrades al municipi, i difusió a través dels mitjans de comunicació locals.
L’organització d’activitats a la deixalleria

I, com s’esmenta al mateix informe, s’ha valorat la diversitat d’actuacions proposades: xerrades a
diferents sectors socials del municipi i sobre diferents temàtiques, exposicions i la promoció de la
comunicació entre els mateixos usuaris de la deixalleria.
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Perquè així consti, es posa en coneixement als efectes que es considerin oportuns a Palau-solità i
Plegamans, el 29 de gener de 2020.

Codi Segur de Validació

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient”

Per tot l’exposat, la Mesa per unanimitat acorda:

Estat d'elaboració: Original

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

Conclusió
Per això exposat, es ratifica la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
que es va donar a les dues empreses licitadores a l’informe 05-2020, que va ser traslladat a la Mesa
de contractació, la qual va manifestar la seva conformitat als afectes de proposar l’adjudicació.

PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 30 de gener de
2020, transcrit a la present acta, en relació a la reclamació presentada per la Fundació
Privada per la Inclusió Laboral Àuria reg.entrada núm. 2020/1285 de data 29 de gener de
2020.
SEGON.- Ratificar-se la Mesa de Contractació en la proposta realitzada en data 29 de gener
de 2020, en els termes que s’expressen:
“ PRIMER.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles classificant per ordre decreixent les
proposicions presentades pels licitadors, amb l’ordre d’adjudicació pels diferents lots:
//...
Lot 3
Núm.
ordre

EMPRESES LICITADORES

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI
DE
VALOR

CRITERIS
AVALUABLES
DE
FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU.
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA

2

40

32,25

72,25

7

60

67

...//

SEGON.- Declarar oferta més avantatjosa relació qualitat preu en el seu Lot i realitzar
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, a favor de:
//...
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...//

Codi Segur de Validació

//...
QUART.- Requerir a CORPORACIÓN ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EI,
SLU, amb NIF: B64200264, que ha obtingut la millor puntuació pel que fa als Lots 3 i 4,
mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l’ordre de
4.430,85€ corresponent al Lot 3 Servei de deixalleria municipal i 145,53€ corresponent a la
garantia definitiva del Lot 4 Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural, així
com que aporti la documentació acreditativa de la solvència i quants documents s’indiquen a
la clàusula 1.20 del PCAP i que no s’han pogut obtenir del RELI, tot això en el termini de 10
dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació:
Estat d'elaboració: Original

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

Lot 3 Servei de deixalleria municipal a l’empresa ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU, amb NIF: B64200264 per a la contractació relativa al servei de
deixalleria municipal per import de 81.667,97€ IVA exclòs, més el 10% d’IVA per import de
8.166,80€ amb les següents millores:
- Tallers de reciclatge i reparacions: 4 tallers.
- Tallers de reciclatge i reparacions: 18 hores/any.
- Increment percentual salari: Peó especialista: 5%, Peó magatzem: 0 %, Mitjana:
2,5%.
El termini del contracte serà d’1 any a comptar a partir de la data de formalització del mateix.

Pel que fa al LOT 3:



Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 4.430,85€.
Presentar els documents següents:
-

Solvència tècnica:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims
tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure
els impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per
100 del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti
conforme al següent detall.
LOT3: 62.138,67€

-

Acreditar la disposició de l’assegurança de responsabilitat civil establerta a la
clàusula 2.16 del PCAP per import de: 300.000,00€

...//

TERCER.- Adreçar la present proposta a l’òrgan de contractació als efectes de la resolució
del procediment.

La Presidència declara finalitzat l’acte.
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I perquè consti, s’aixeca la sessió sent les 13:05 hores, de la que com a secretària de la
Mesa, redacto la present acta que sotmeto a la signatura del president.

