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Exp.:1403-295-2020 SERVEIS TERRITORIALS

ACTA DE MESA CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL EN L’ACTA
D’OBERTURA DE DATA 28/06/2021 DEL SOBRE NÚM. 3
PER A LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT DEL SERVEI DE “NETEJA VIARIA”
A la casa consistorial, a data 16 d’agost de 2021 essent les 10:00 hores es
reuneix la mesa de contractació, en acta privat, als efectes de procedir a la
correcció d’una errada material en l’acta d’obertura del sobre núm. 3 del
procediment obert harmonitzat del servei de neteja viaria amb l’assitència
del Sr. Xavier Teixidor i Bigas cap del serveis tècnic, com a President, el Sr.
José Félix Velasco Martínez, com a vocal, acompanyats de la Sra. Sílvia
Arias Merino, administrativa, en funció de secretària de l’acta.
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XAVIER TEIXIDOR BIGAS
JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ

En data 31 d’abril de 2021 es va reunir novament la mesa de contractació
per procedir a l’obertura dels sobre núm. 2, criteris que depenen d’un judici
de valor i es va acordar traslladar la documentació al servei tècnic municipal
Per tal que es procedís a la seva valoració.
En data 23 de juny de 2021 el tècnic en serveis i jardineria va emetre
l’infome puntuant els criteris que depenen d’un judici de valors d’acord amb
les següent taules:
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En data 25 de maig de 2021, la mesa de contractació va procedir a
l’obertura del sobre electrònic núm. 1, documentació administrativa, del
procediment convocat per adjudicar l’execució del servei de neteja viaria,
considerant.se la documentació suficient i correcte.
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PUNTUACIO CONCURS NETEJA VIÀRIA
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR

SILVIA ARIAS MERINO
XAVIER TEIXIDOR BIGAS

Proposta de prestació del servei
L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la
proposta organitzativa i de gestió dels serveis. La
informació ha de ser ordenada, concisa, ben
grafiada i demostrar en tot moment que la prestació
del servei és fruït d’una bona planificació i
organització dels mitjans humans i materials,
ajustant-se en tot moment a la casuística del
municipi.
L’eficiència dels tractaments de neteja així com la
coherència dels rendiments dels equips de treball
(ml / jornada o ml / hora) en relació amb el
dimensionament del servei, distribuïts de la següent
manera:
·
2 punts: L’eficiència dels tractaments bàsics de neteja en
base als rendiments de treball ofertats i adequació a les
particularitats del municipi.
·
2 punts: L’eficiència dels tractaments específics de neteja
en base als rendiments de treball ofertats i adequació a les
particularitats del municipi.
La incorporació de tecnologies que millorin l’eficàcia,
rendiments i qualitat dels serveis. Es valorarà que
es proposin tecnologies innovadores que
proporcionin una major eficiència, rendiments i
qualitat del servei que siguin fàcilment avaluables i
amb incidència directa en el servei.
L’eficiència dels tractaments de neteja amb aigua:
Optimització dels recursos hídrics, consums i
aspectes de prevenció de la legionel·la.

Qualitat i idoneïtat dels recursos
materials proposats
La idoneïtat de les característiques tècniques, la
quantitat total del material proposat, el disseny, la
funcionalitat i l’adequació a les necessitats del
servei, així com la reducció dels terminis de
substitució de la maquinària en cas d’avaria en allò
que es millori l’estipulat al plec.
La idoneïtat de les instal·lacions fixes quant a la
seva ubicació, proximitat a les zones de treball,
superfície, adequació a la proposta presentada i
àrees funcionals.
Adequació i justificació dels recursos humans:
Màxima puntuació a les ofertes que proposin la
millor estructura de plantilla en relació al servei
proposat i de la forma més clara i concisa. Es tindrà
en compte l’organigrama, les categories
proposades, l’estructura indirecta, els departaments
de suport al servei, l’equilibri entre els quadres de
comandament i el personal operatiu i el dimensionat
del personal de guàrdia.
Es valoraran les característiques mediambientals
(emissions de gasos i acústiques) dels equips i
maquinària previstos a aportar per garantir el
servei.
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PUNTS MAX

Gestió del servei, gestió de la
informació i comunicaciócoordinació amb l’Ajuntament

OHL

PUNTS OBTINGUTS
% TOTAL

SERSA

% TOTAL

6

4

6

6

5

6

3

2

3

30

39

Es valoraran els aspectes proposats pels licitadors
per a la millora en la qualitat, agilitat i fiabilitat de
la comunicació i coordinació empresa-ajuntament
que permetin rebre informació concisa del servei,
àgil i actualitzada, en allò que no estigui contemplat
en el plec de clàusules tècniques.
Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en
compte les propostes de gestió d’incidències i temps
de resposta, gestió d’ordres de treball, recursos per
la gestió de la informació, mecanismes de
coordinació
amb
l’Ajuntament,
canals
de
comunicació, informe diari del servei (pel que fa al
seu contingut, format de lliurament/comunicació),
etc.

Tecnologies i informatització del
servei

XAVIER TEIXIDOR BIGAS
19/08/2021
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Es valorarà respecte als mínims requeriments i
criteris previstos plantejats al plec de prescripcions
tècniques respecte als sistemes de seguiment GPS i
incidències. Es valorarà la millor qualitat i adequació
dels sistemes i tecnologia proposada de gestió de la
informació i seguiment dels vehicles, així com les
seves funcionalitats, robustesa, facilitat d’ús i
adaptació al servei, freqüències d’actualització de la
informació, tipus i adaptació d’alertes i informes així
com protocols de gestió i incidències, etc.

Pla de posada en marxa del servei
Detall del calendari i metodologia d’implantació dels
serveis. Es valorarà una proposta exhaustiva, clara,
mesurada, viable i amb terminis exactes de la nova
entrada en funcionament dels servei de neteja
viària d’acord amb les limitacions reals (compra de
maquinària, adequació de les instal·lacions, nou
personal i altres elements que puguin endarrerir la
posada en marxa), així com el detall del
desenvolupament temporal del servei en el període
de posada en marxa (especialment l’ús de
maquinària provisional) i les mesures que es
proposin per tal que des de l’inici de l’execució del
contracte el servei funcioni amb la màxima
normalitat possible.

Total de punts obtinguts

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ
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Taules que van ser incloses dins l’acta d’obertura del sobre núm. 3 i que
segons l’informe del tècnic de via pública i serveis de data 15 de juliol de
2021 contenien una errada no substancial en la suma dels punts dels
difetents apartats, essent les taules de puntuació dels criteris de valors
correctes les següents:
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PUNTS MAX

Proposta de prestació del servei
L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la
proposta organitzativa i de gestió dels serveis. La
informació ha de ser ordenada, concisa, ben
grafiada i demostrar en tot moment que la prestació
del servei és fruït d’una bona planificació i
organització dels mitjans humans i materials,
ajustant-se en tot moment a la casuística del
municipi.
L’eficiència dels tractaments de neteja així com la
coherència dels rendiments dels equips de treball
(ml / jornada o ml / hora) en relació amb el
dimensionament del servei, distribuïts de la següent
manera:

XAVIER TEIXIDOR BIGAS
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·
2 punts: L’eficiència dels tractaments bàsics de neteja en
base als rendiments de treball ofertats i adequació a les
particularitats del municipi.
·
2 punts: L’eficiència dels tractaments específics de neteja
en base als rendiments de treball ofertats i adequació a les
particularitats del municipi.
La incorporació de tecnologies que millorin l’eficàcia,
rendiments i qualitat dels serveis. Es valorarà que
es proposin tecnologies innovadores que
proporcionin una major eficiència, rendiments i
qualitat del servei que siguin fàcilment avaluables i
amb incidència directa en el servei.
L’eficiència dels tractaments de neteja amb aigua:
Optimització dels recursos hídrics, consums i
aspectes de prevenció de la legionel·la.

Qualitat i idoneïtat dels recursos
materials proposats

19/08/2021

OHL

La idoneïtat de les característiques tècniques, la
quantitat total del material proposat, el disseny, la
funcionalitat i l’adequació a les necessitats del
servei, així com la reducció dels terminis de
substitució de la maquinària en cas d’avaria en allò
que es millori l’estipulat al plec.
La idoneïtat de les instal·lacions fixes quant a la
seva ubicació, proximitat a les zones de treball,
superfície, adequació a la proposta presentada i
àrees funcionals.
Adequació i justificació dels recursos humans:
Màxima puntuació a les ofertes que proposin la
millor estructura de plantilla en relació al servei
proposat i de la forma més clara i concisa. Es tindrà
en compte l’organigrama, les categories
proposades, l’estructura indirecta, els departaments
de suport al servei, l’equilibri entre els quadres de
comandament i el personal operatiu i el dimensionat
del personal de guàrdia.
Es valoraran les característiques mediambientals
(emissions de gasos i acústiques) dels equips i
maquinària previstos a aportar per garantir el
servei.
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Gestió del servei, gestió de la
informació i comunicaciócoordinació amb l’Ajuntament
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Tecnologies i informatització del
servei
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Es valorarà respecte als mínims requeriments i
criteris previstos plantejats al plec de prescripcions
tècniques respecte als sistemes de seguiment GPS i
incidències. Es valorarà la millor qualitat i adequació
dels sistemes i tecnologia proposada de gestió de la
informació i seguiment dels vehicles, així com les
seves funcionalitats, robustesa, facilitat d’ús i
adaptació al servei, freqüències d’actualització de la
informació, tipus i adaptació d’alertes i informes així
com protocols de gestió i incidències, etc.

Detall del calendari i metodologia d’implantació dels
serveis. Es valorarà una proposta exhaustiva, clara,
mesurada, viable i amb terminis exactes de la nova
entrada en funcionament dels servei de neteja
viària d’acord amb les limitacions reals (compra de
maquinària, adequació de les instal·lacions, nou
personal i altres elements que puguin endarrerir la
posada en marxa), així com el detall del
desenvolupament temporal del servei en el període
de posada en marxa (especialment l’ús de
maquinària provisional) i les mesures que es
proposin per tal que des de l’inici de l’execució del
contracte el servei funcioni amb la màxima
normalitat possible.

Total
Total de
de punts
punts obtinguts
obtinguts

Es per això que es constata, que aquesta errada material, consistent en la
manca de suma dels punts de la secció “Gestió del servei, gestió de la
informació i comunicació-coordinació amb l’Ajuntament,” dels dos licitadors
presentats, no és substancial atès que no acaba tenint repercursió sobre els
resultats finals de la valoració, essent la puntuació total final la següent:

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ
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Es valoraran els aspectes proposats pels licitadors
per a la millora en la qualitat, agilitat i fiabilitat de
la comunicació i coordinació empresa-ajuntament
que permetin rebre informació concisa del servei,
àgil i actualitzada, en allò que no estigui contemplat
en el plec de clàusules tècniques.
Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en
compte les propostes de gestió d’incidències i temps
de resposta, gestió d’ordres de treball, recursos per
la gestió de la informació, mecanismes de
coordinació
amb
l’Ajuntament,
canals
de
comunicació, informe diari del servei (pel que fa al
seu contingut, format de lliurament/comunicació),
etc.

Pla de posada en marxa del servei
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6.1.1.1.- Oferta econòmica general
6.1.1.2.- Bossa d’hores anuals per neteges extraordinàries
6.1.1.3.- Bossa d’hores anuals de la brigada d’intervenció
immediata
6.1.1.4.- Import econòmic anual destinat a campanyes de
sensibilització en cada una de les anualitats del contracte

OHL Servicios Ingesan

OFERTA

XAVIER TEIXIDOR BIGAS
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OFERTA

437.288,27
200

6,25

320

10

10

880

10

640

7,27

2,00%

2

1,69%

1,69

2

50,00 438.331,29

6.1.1.5.- Import econòmic anual destinat al control de qualitat
del servei en cada una de les anualitats del contracte
4 punts a la proposta tècnica (fitxa tècnica del programari i
aplicació) que permeti enregistrar de manera electrònica,
informàtica o telemàtica la presencia efectiva del personal a
l'entrada i sortida de cada lloc i centre de treball millorant
l'enregistrament dels horaris previstos en el plec tècnic. 0
punts en cas de no assolir l'objectiu.
4 punts a les propostes telemàtiques (fitxa tècnica, mitjà,
programari i aplicació) que permetin incorporar a la
planificació inicial del servei, prevista en el Plec tècnic, en
quant a eines actives per poder modificar la programació i
millorar les incidències en funció de les noves necessitats
que es plantegin en el desenvolupament del servei. 0 punts
en cas de no assolir l'objectiu.

PUNTS

50
10

49,88

12343,20

4

si

4 si

4

4

si

4 si

4

TOTAL PUNTUACIÓ

19/08/2021

PUNTS

SERVEIS REUNITS

76,25

76,84

RESUM DE LES PUNTUACIONS OBTINGUDES
CRITERIS VALORABLES AUTOMATICS
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ
OHL Servicios Ingesan SERSA SERVEIS REUNITS
MÀXIMA
80
76,25
76,84
45
34
45

PUNTUACIÓ TOTAL

110,25

121,84

I proposant com adjudicatària del servei de NETEJA VIÀRIA a l’empresa
SERVEIS REUNITS SA (SERSA).

JOSE FELIX VELASCO MARTINEZ
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Es dóna per acabat l’acte, essent l’hora de les 11:30 h, i sense aixecar la
sessió, s’estén la present acta, llegida en veu alta per la secretària i és
signada per tots el presents. La secretària certifica.
Xavier Teixidor i Bigas
President de la mesa

José Félix Velasco Martínez
Vocal de la mesa

Sílvia Arias Merino
Secretària de la mesa
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