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.
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.
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.
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3.- Els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, indicats en el punt 1.11.3
del Plec de Clàusules Administratives són:

Codi Segur de Validació

Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei.
b.2
Proposta de sensibilització ambiental

Estat d'elaboració: Original

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

2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil
 Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

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:
-
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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.

Codi Segur de Validació

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.
Perquè així consti, es posa en coneixement als efectes que es considerin oportuns a
Palau-solità i Plegamans, el 29 de gener de 2020.

Estat d'elaboració: Original

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

-

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

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient

