Expedient: 948/2021

ANUNCI
ACLARIMENT DATA LÍMIT PRESENTACIÓ PROPOSTES
I RECTIFICACIÓ DATES OBERTURA PROPOSTES.

Ajuntament de Puigcerdà pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 948/2021)

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Puigcerdà..
b) Domicili: Plaça de l'ajuntament, 1
c) Localitat i codi postal: Puigcerdà, CP: 17520..
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972880650 – extensió 115
f) Adreça electrònica: urbanisme@puigcerda.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.puigcerda.cat
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/11/2021 15:00 h.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS I DE NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ..
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Durada del contracte: 6 anys
f) Codi CPV: 90511300-5 - 90611000-3
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
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-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Número d’identificació: 1714110007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Puigcerdà.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 948/2021.

c) Procediment: obert. (regulació harmonitzada)
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte
a).- Pressupost base de licitació:
Pressupost Base de Licitació

5.938.891,82 €

10% IVA

593.889,18 €

Total contracte (IVA inclós)

6.532.781,00 €

b).- Valor estimat del contracte:
Valor estimat del contracte (Iva exclós)

9.139.361,00 €

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
a).- Provisional: 1% Pressupost Base Licitació: 59.388,92 €
b).- Definitiva: 5% del preu final ofert.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu, mitjançant la
classificació en els grups, subgrups i categories següents:
GRUP
R

SUBGRUP

CATEGORIA
D

b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Altres.
Descripció: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de,
com a màxim els tres últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el
destinatari, públic o privat d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents
obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació.
Mitjà: Assegurança d'indemnització.
Descripció: Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals per import igual o superior a (500.000) cinc centS mil
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LOT
Únic

euros, que cobreixi almenys següents riscos professionals: recollida de residus
municipals, neteja de la via pública, amb un termini mínim de vigència de cinc
anys (o data de venciment)..
Mitjà: Patrimoni nét.
Descripció: Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim
exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes
anuals per import igual o superior a 350.000 euros (La ràtio entre actiu i passiu
podrà tenir-se en compte si el poder adjudicador especifica en els plecs de la
contractació els mètodes i els criteris que s'utilitzaran per valorar aquesta dada.
Aquests mètodes i els criteris hauran de ser transparents, objectius i no
discriminatoris)..
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
cinc anys que inclogui l¿àmbit precís del contracte, import, dates i el destinatari,
públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari. .

Mitjà: Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables
de l'execució.
Descripció: e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del
personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de
l'execució del contracte..
Mitjà: Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte.
Descripció: f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual
es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent de la seva experiència i formació. .
Mitjà: Classificació.
Descripció: Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter
potestatiu, mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories
següents: Grup R, Categoria D..
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del
servei a una professió determinada.
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Mitjà: Tècnics o unitats tècniques.
Descripció: b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades
o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats
de la planificació, del control tècnic del servei, i del control de qualitat. .

-9 Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Els criteris d’adjudicació del contracte seran inclosos en els barems següents:

CRITERI
C.- Criteris de valoració automàtica

TOTAL Fins a 350
punts.
210 punts

160 punts
50 punts
2 punts cada 500 €
d’inversió (fins a 10
punts).
C.2.2.- SISTEMA INFORMÀTIC DE CONTROL DE 2 punts cada 1.000 €
DESBORDAMENTS DE LA FRACCIÓ VIDRE I GESTIÓ d’inversió (fins a 10
D’INCIDÈNCIES.
punts).
C.2.3.- SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ANTI OLORS 2 punts cada 500 € de
PER A CONTENIDORS DE FRACCIÓ ORGÀNICA
producte (fins a 10
punts).
C.2.4.- INVERSIONS ADDICIONALS EN CONTENIDORS, A raó de 1 punt per cada
ADDICIONALS ALS ESTABLERTS EN EL PLEC
1.000 € més respecte
l’import indicat el plec
(fins a 5 punts).
C.2.5.- Augment d’hores anuals d’agent cívics o agents 1 punt cada 1.000 € de
d’acompanyament, podent esser assistències tècniques més de la dedicació
externes.
descrita
en
l’estudi
econòmic (fins a 5 punts).
C.2.6. Aportació de recursos addicionals per a campanyes 1 punt cada 1.000 € de
anuals de reforç i sensibilització, a sumar als mínims establerts més de la dedicació
en el plec.
descrita
en
l’estudi
econòmic (fins a 5 punts).
C.2.7. Implantació d’una prova pilot a partir de l’any 2021, 1 punt cada 1.000 €
d’accés restringit als contenidors de les fraccions orgànica, aportats en inversió en el
resta, envasos, paper al nucli d’Age o Vilallobent.
sistema de tancat de
contenidors (fins a 5
punts).
Criteris subjectius (sotmesos a judici de valor)
140 punts
Projecte tècnic de servei
50 punts
A. INVERSIONS I MANTENIMENT
A1.- VEHICLES DE CÀRREGA SUPERIOR. CAPACITAT DE Fins a 10 punts
RECOLLIR DE FORMA FLEXIBLE QUANT A HORARIS I
FREQÜÈNCIA, A MÉS DELS MÍNIMS EXIGITS EN EL PLEC.
A2.- RUTES, FREQÜÈNCIA I VEHICLES DE RECOLLIDA Fins a 10 punts
PORTA A PORTA COMERCIAL. ADAPTACIÓ A LA REALITAT
COMERCIAL
DEL
MUNICIPI.
ADAPTACIÓ
A
L’ESTACIONALITAT I ALS CAPS DE SETMANA.
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C.1.- OFERTA ECONÒMICA
C.2.- MILLORES QUANTIFICADES
C.2.1.- BOSSA D’HORES PER A ACTES PÚBLICS A
DISPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT.

Fins a 10 punts

Fins a 10 punts
Fins a 10 punts

90 punts
Fins a 30 punts
Fins a 15 punts

Fins a 15 punts
Fins a 5 punts

Fins a 5 punts

Fins a 10 punts.

Fins a 10 punts.

L’adjudicació de la present licitació es realitzarà sobre un total de 350 punts d’acord amb els
criteris i valoracions que s’indiquen a continuació:
Valoració oferta econòmica (0-160 punts). Criteris avaluables directament.
Cadascuna de les ofertes que hagi estat admesa al concurs, es valorarà proporcionalment
en funció de la major baixa admesa i el preu del contracte (Pressupost de licitació).
No obstant, s’apreciarà baixa temerària o desproporcionada de les ofertes si el preu
resultant no garanteix els costos mínims de la pròpia execució com de les despeses salarials
del personal a subrogar i un manteniment que garanteixi la seguretat de les persones i el
medi ambient i, restant-li la part proporcional de costos de l’activitat i millores, s’entén que
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A.3.- PLA DE MANTENIMENT I FLEXIBILITAT QUANT A
RESPOSTA DAVANT DEL MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU. CAPACITAT DE RESPOSTA DAVANT
D’URGÈNCIES.
A.4.- PROJECTE EXECUTIU I EXECUCIÓ DE LA CLAUSURA
DE LES ÀREES DE CONTENIDORS SOTERRATS.
A.5.- SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: DADES
PRIMÀRIES DEL SERVEI, CAPACITAT DE VALIDACIÓ DE
LES DADES, INFORMES DEL SERVEI, INDICADORS I
GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES.
B. Proposta tècnica i dimensionament del servei.
B1.- Dimensionament de rutes, freqüències garantides i
capacitat de resposta. Temps de realització del servei,
adaptació del servei a la realitat social del municipi.
B2.- Recursos humans (personal de recollida) destinats per
habitant. Recursos humans, disseny tècnic i adaptació de la
campanya d’implantació del nou servei a la realitat ciutadana
del municipi.
B3.- Optimització ratis eficàcia (Tn/h treballada); (Tn/Km
recorregut).
B4.- Disseny, dimensionament i eficiència de la ruta de
desbordaments (materials fora dels contenidors, recollides de
contenidors de la recollida porta a porta comercial mal
separats).
B5.- Sistema de captació de dades primàries (fiabilitat de dades
primàries), sistema d’emmagatzematge i gestió integral de les
dades, fiabilitat i capacitat de càlcul automàtic dels indicadors
del servei. Accés a la informació primària per part de
l’Ajuntament.
B.6.- Projecte de servei de neteja viària: freqüències, disseny
de les rutes, sistema de validació de la neteja i inspecció prèvia.
Zonificació, preferències de zones i intensitats de neteja.
Adaptació a la realitat social del municipi. Serveis de reforç en
la neteja.
B.7.- Projecte de servei de suport al ciutadà en la recollida
selectiva: protocol d’atenció ciutadana, informació addicional,
flexibilitat i adaptació de l’agent d’acompanyament a la realitat
social i estacional del municipi. Contingut de la campanya
d’informació inicial i recursos addicionals posats a disposició de
les campanyes de sensibilització. Atenció específica als grans
generadors.

aquesta baixa no pot superar el 10% del preu de la mitja dels preus admesos, segons el
previst al text refós de la llei de contractes del sector públic, per tant es desestimaran si no
es justifiquen. Acceptada, en el seu cas, prenent com a base de càlcul el límit de la mitja
més el 10% indicat.
El càlcul de la puntuació de cadascuna de les ofertes econòmiques es realitzarà pel càlcul
de l’arrel n (essent n=percentual a la major baixa admesa) de la proporció entre el
percentatge de la oferta valorada i el percentatge de la oferta més baixa admesa, aplicant la
següent fórmula:
El preu de la més baixa de totes les ofertes base presentades i admeses s’assignarà 160
punts respectivament:

Bi = Valor percentual de la baixa de la oferta valorada.
Bm= Valor percentual de la major baixa de les considerades.
A efectes de càlcul de la proposició econòmica, les baixes s’expressaran en percentatges
sobre el preu de licitació, es calcularà sobre el seu valor percentual, és a dir el seu valor
numèric real multiplicat per 100.
Totes les puntuacions s’arrodoniran al primer decimal.
El preu considerat ha de quedar justificat per les xifres econòmiques presentades segons els
models o plantilles plantejades en aquest document, de forma que es dedueixi i es demostri
el preu o valor total del contracte, els diferents conceptes de despeses i per serveis, per tant
a la proposició econòmica s’hauran de presentar les fitxes econòmiques, i sense aquestes
fitxes la proposició serà rebutjada.
Valoració de les millores en millores quantificades (50 punts)
Totes les ofertes de millores quantificades incloses en l’apartat de criteris de valoració
automàtica, han de venir justificades per un pressupost original del fabricant o comercial, o
una factura proforma, amb descripció detallada del bé o servei, amb les parts del producte i
la valoració de cada part.

avaluables per judici de valor.
Les empreses licitadores hauran de presentar una única oferta tècnica en una memòria
bàsica o document de síntesi i una memòria tècnica o projecte de servei, detallat, executiu,
segons l’estructura que es descriu en l’apartat de documentació del plec de condicions
administratives.
El projecte tècnic serà comú per tot l’àmbit del contracte, descrit en aquest plec de
condicions tècniques.
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació amb suficient descripció i
informació objectiva, per poder ser analitzada, valorada i quantificada amb precisió i
objectivitat i així poder determinar la millor proposta d’acord amb l’objecte i les expectatives
del servei.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa,
comportés error manifestat en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del
licitador que conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la mesa.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, d’acord

Codi Validació: 3FATDTQ59GFW6KXFH69LGSACR | Verificació: https://puigcerda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

Valoració de la memòria tècnica (projecte tècnic de servei): 0-160 punts. Criteris

amb l’article 150 del TRLCSP, s’atendrà als criteris de valoració esmentats a la taula de
l’article 127, i detallats amb les parts i conceptes de la taula següent. La valoració subjectiva
es fonamentarà amb els sub criteris esmentats en aquest Plec (taula següent):

CRITERIS DE VALORACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
70 punts

A1.- VEHICLES DE CÀRREGA SUPERIOR. CAPACITAT Fins a 10 punts
DE RECOLLIR DE FORMA FLEXIBLE QUANT A
HORARIS I FREQÜÈNCIA, A MÉS DELS MÍNIMS EXIGITS
EN EL PLEC.
 Versatilitat per recollir en dies no programats,
disponibilitat dels camions fora de les freqüències
establertes en el plec i dels horaris planificats. Fins a 2
punts.
 Temps de recollida de tota la ruta d’envasos. Fins a 2
punts, proporcionals al temps mínim (2 punts) i temps
màxim (0 punts).
 Sistema d’adaptació a la tipologia d’ancoratge del
contenidor: Fins a 2 punts.
 Informació recollida de cada aixecada. Dades recollides
de forma automàtica. Fins a 2 punts.
 Temps màxim de substitució en cas de vehicle avariat.
Fins a 2 punts.
A2.- RUTES, FREQÜÈNCIA I VEHICLES DE RECOLLIDA Fins a 10 punts
PORTA A PORTA COMERCIAL. ADAPTACIÓ A LA
REALITAT COMERCIAL DEL MUNICIPI. ADAPTACIÓ A
L’ESTACIONALITAT I ALS CAPS DE SETMANA.
 Projecte de recollida de residus comercials. Detall de
projecte i adaptació a la realitat socioeconòmica del
municipi (Fins a 2 punts).
 Freqüències de la recollida comercial. Fins a 2 punts.
 Disposició de contenidors per a la recollida comercial.
Fins a 2 punts.
 Capacitat de recollida de residus comercials (Tn/ruta i
fracció). Versatilitat per a recollir més d’una fracció. Fins a
2 punts.
 Dades recollides per a cada punt de recollida de residus
comercials. Gestió de la informació dels Grans
Generadors. Capacitat de generar feedback amb els
Grans Generadors (informació de retorn del servei). Fins
a 2 punts.
A.3.- PLA DE MANTENIMENT I FLEXIBILITAT QUANT A Fins a 10 punts
RESPOSTA DAVANT DEL MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU. CAPACITAT DE RESPOSTA DAVANT
D’URGÈNCIES.
 Definició dels elements de manteniment preventiu i
control periòdic. Fins a 2 punts.
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A. INVERSIONS I MANTENIMENT

Sistema de planificació, gestió del manteniment
preventiu. Fins a 2 punts.
 Procés de manteniment correctiu: avís, rapidesa, gestió,
control i anàlisi de l’avaria. Capacitat de substitució del
vehicle o de resposta davant avaria. Fins a 2 punts.
 Pressupost, recursos humans i Inversions dedicades a
manteniment preventiu. Fins a 2 punts.
 Pla de manteniment, revisió, substitució i reducció de
consum de pneumàtics i residus químics de l’àrea de
manteniment. Fins a 2 punts.
A.4.- PROJECTE EXECUTIU I EXECUCIÓ DE LA
CLAUSURA DE LES ÀREES DE CONTENIDORS
SOTERRATS.
 Projecte de clausura dels contenidors soterrats. Pla
d’implantació adaptat a la realitat socioeconòmica del
municipi i a les necessitats de les infraestructures. Fins a
2 punts.
 Materials i qualitat de l’obra. Fins a 2 punts.
 Calendari d’execució. Fins a 2 punts.
 Compatibilitat de la clausura dels contenidors soterrats
amb la distribució dels nous contenidors. Fins a 2 punts.
 Gestió dels residus i valoració dels residus reciclables,
derivats de la clausura dels soterrats. Fina a 2 punts.


Fins a 10 punts

90 punts

B1.- Dimensionament de rutes, freqüències garantides i Fins a 30 punts
capacitat de resposta. Temps de realització del servei,
adaptació del servei a la realitat social del municipi.
 Cartografia de les rutes. Disseny de les rutes de recollida.
Fins a 5 punts.
 Optimització de les rutes i adaptació a la realitat
territorial, estacional i sectorial de la generació de
residus. Fins a 5 punts.

Codi Validació: 3FATDTQ59GFW6KXFH69LGSACR | Verificació: https://puigcerda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

A.5.- SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: DADES
PRIMÀRIES DEL SERVEI, CAPACITAT DE VALIDACIÓ
DE LES DADES, INFORMES DEL SERVEI, INDICADORS I
GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES.
 Tecnologia, dades, format i usabilitat de les dades
captades, i fiabilitat de les mateixes. Fins a 2 punts.
 Precisió i exactitud de la pesada. Fins a 2 punts.
 Captació de dades del port CAM i integració en els
sistemes de gestió de flotes. Fins a 2 punts.
 Indicadors de procés. Integració del càlcul dels indicadors
en els informes de servei i en els informes de seguiment
regulars. Fórmules de càlcul dels indicadors i fiabilitat de
les mateixes. Fins a 2 punts.
 Disseny i usabilitat de les Pads o similars, com a
instruments d’entrada de dades primàries. Fins a 2 punts.
B. Proposta tècnica i dimensionament del servei.

Fins a 10 punts

Freqüències garantides, adaptació de les freqüències a la
realitat de la generació mensual de residus de la
població. Fins a 2,5 punts.
 Resposta a desbordaments, gestió de les dades de
desbordaments.
Procediment
per
detectar
desbordaments. Fins a 2,5 punts.
 Temps total de realització del servei. Optimització dels
horaris i els equips de treball a les rutes de servei.
Optimització dels horaris i conciliació de la vida laboral i
familiar. Fins a 10 punts.
 Optimització dels recursos materials (vehicles,
contenidors) aportats a les rutes. Fins a 5 punts.
B2.- Recursos humans (personal de recollida) destinats per
habitant. Recursos humans, disseny tècnic i adaptació de la
campanya d’implantació del nou servei a la realitat
ciutadana del municipi.
 Categories professionals del personal destinat a tot el
servei de recollida. Fins a 3 punts.
 Consideració amb les rutines diàries de la ciutadania (a
efectes dels sorolls, trànsit, interacció amb vehicles
comercials), idoneïtat, adaptació a la realitat territorial
dels horaris, dies i jornades de treball. Fins a 3 punts.
 Mesures específiques per a la integració social (Fins a 3
punts).
 Disseny tècnic de la campanya d’implantació del nou
servei. Elements de comunicació i recursos aportats. (Fins
a 3 punts).
 Adaptació de la campanya d’implantació a la realitat
ciutadana la població. (Fins a 3 punts).
B3.- Optimització ratis eficàcia (Tn/h treballada); (Tn/Km
recorregut).
 Tn/h. 2 punts.
 Tn/Km. 5 punts.
 h destinades per Tn teòrica recollida i ruta (Tn teòriques
segons dades mitjanes de l’ARC 2018). 5 punts.
B4.- Disseny, dimensionament i eficiència de la ruta de
desbordaments (materials fora dels contenidors, recollides
de contenidors de la recollida porta a porta comercial mal
separats).
 Definició, procés de detecció, planificació i execució de la
ruta de desbordaments. Integració dels desbordaments
en les rutes estàndards de cara a optimitzar recursos i
consums energètics. Fins a 5 punts.
B5.- Sistema de captació de dades primàries (fiabilitat de
dades primàries), sistema d’emmagatzematge i gestió
integral de les dades, fiabilitat i capacitat de càlcul
automàtic dels indicadors del servei. Accés a la informació
primària per part de l’Ajuntament.
 Definició de les dades primàries del servei. Fins a 2 punts.


Fins a 15 punts

Fins a 5 punts

Fins a 5 punts
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Fins a 15 punts

Garanties de la fiabilitat del circuit de gestió de les dades
primàries. Fins a 2 punts.
 Fórmules de càlcul dels indicadors de servei a través de
les dades primàries. Fins a 1 punt.
B.6.- Projecte de servei de neteja viària: freqüències, Fins a 10 punts.
disseny de les rutes, sistema de validació de la neteja i
inspecció prèvia. Zonificació, preferències de zones i
intensitats de neteja. Adaptació a la realitat social del
municipi. Serveis de reforç en la neteja.
 Disseny de les zones de neteja, avaluació de les
necessitats reals de neteja. Fins a 2 punts.
 Servei representatiu d’inspecció prèvia de neteja. Fins a 2
punts.
 Servei representatiu d’inspecció posterior a la neteja. Fins
a 2 punts.
 Descripció dels processos operatius de neteja específics
pel nucli antic de Puigcerdà. Fins a 2 punts.
 Reforç en la neteja en diferents escenaris de necessitat.
Fins a 2 punts.
B.7.- Projecte de servei de suport al ciutadà en la recollida Fins a 10 punts.
selectiva: protocol d’atenció ciutadana, informació
addicional,
flexibilitat
i
adaptació
de
l’agent
d’acompanyament a la realitat social i estacional del
municipi. Contingut de la campanya d’informació inicial i
recursos addicionals posats a disposició de les campanyes
de sensibilització. Atenció específica als grans generadors.
 Definició i objectius reals i anàlisi qualitativa i quantitativa
del servei. Fins a 2 punts.
 Qualificació i experiència del personal aportat pel servei
(pot ser una assistència externa). Fins a 2 punts.
 Definició, continguts, abast i duració de la campanya
inicial. Fins a 2 punts.
 Adequació de la campanya als Grans Generadors. 2
punts.
 RRHH dedicats al servei, addicionals als mínims requerits
al plec. 2 punts.

-10 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
 29/09/2021; 12:27 hores.
 Núm. ref.temporal: ENOTICES-ECAS_n002zivl/2021-133004

-11 ACP aplicable al contracte? Sí[L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública
negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària]
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-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28/11/2021 15:00 hores
 Atès que la data límit de presentació s’escau en diumenge (dia inhàbil)
 Atès el disposat a l’art.30.5 de la Llei 39/2015
 Atès el disposat a l’art.31 de la Llei 39/2015:
«El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se
refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente
salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el
que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se
reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil
posterior»



S’efectua LA SEGÜENT RECTIFICACIÓ: El termini de presentació de
propostes s’entén PRORROGAT fins el dia 29/11/2021 a les 15’00
hores.

b) Documentació que cal presentar:
SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració.La declaració responsable
es presentarà conforme al Document Europeu únic de Contractació (DEUC)

c) Adscripció de mitjans mínims. En cas que l'adscripció de mitjans exigida es
compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de presentar-se una declaració
responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a l'execució del
contracte.
d) Cas d’Unió Temporal d’Empreses. Si diverses empreses concorren constituint una
unió temporal, cadascuna de les quals la componen haurà d'acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la
corresponent declaració responsable.
e) Classificació exigida.

f) Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional per import
del 1% del pressupost base de licitació (per import de 59.388,92 €).
L’exigència de la garantia provisional ve donada per la necessitat que les
empreses tinguin una estructura organitzativa, financera i de solvència tècnica
suficient com per a optar a la licitació. Aquest requisit permet a les empreses
que ho compleixin, garantir la seva voluntat de presentar-se a la licitació amb
garanties d’optar realment a l’adjudicació.
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b) Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigits
segons requisits especificats en aquest plec.

SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC «B»
PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLEAUTOMÀTICAMENT
a) Proposició econòmica (Segons model aprovat)
b) Documents relatius a l’oferta diferents al preu (Segons model aprovat)
SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC «C»
DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR.
a) Documents relatius a l’oferta diferents al preu (Segons model aprovat)
c) Presentació d’ofertes-Presentació Electrònica: a través del Portal de
Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya accessible des del
Perfil del Contractant de la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.puigcerda.cat
d) S’accepta la facturació electrònica

De conformitat amb allò que estableix el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la Corporació o
un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, en el seu cas, el
titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el
seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres
electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més
d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació.
S’acorda DESIGNAR als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:
El Sr. Pere Valiente i Navarro, membre de la Corporació: Regidor de l’Ajuntament de
Puigcerdà, que actuarà com a President de la Mesa
La Sra. Blanca Mestre Boncompte, Vocal (Secretaria de la Corporació), o funcionari
en qui delegui
La Sra. Angels Vilanova i Muñoz, Vocal (Interventora de la Corporació), o funcionari
en qui delegui
El Sr. Manel Boces Adam, funcionari de l’Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa

b) Comitè d’experts:
El comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la ponderació dels quals depengui d'un
judici de valor estarà format per:
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13 Mesa de contractació i comitè d’experts
a) Mesa de contractació:

— El Sr. ANTON AYMEMI GONZALEZ , tècnic especialitzat, vocal
— El Sr. David Perancho Janer, enginyer municipal, vocal
— El Sr. Antonio Macias Barrachina, tècnic jurista especialista en contractació, vocal

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.. Pl.Ajuntament, nº1-bxs. 17520 Puigcerdà
c) Data (RECTIFICADA, respecte de l’anunci de licitació inicial):
 Sobre A: 13/12/2021
 Sobre C: 13/12/2021
 Sobre B: 21/12/2021
d) Hora:
 Sobre A: 8’45 hores
 Sobres C i B: 12:00 hores. .
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o espanyol
-17 Recurs

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
Puigcerdà, en la data que figura al marge del present document.
L’ALCALDE
Per autorització, de: 25/06/2019.

Manel Boces Adam
(Cap del Negociat d’Urbanisme, Obres i Activitats)
Document signat electrònicament
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Nom oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Direcció postal: Via Laietana, 17
Localitat: Barcelona
Codi postal: 08003
País: Espanya
Telèfon: +34 938876200Fax: +34 932681125
Direcció de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

