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M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,
C E R T I F I C O : Que el Ple de l'Ajuntament, a la sessió de caràcter ordinari del
dia 30 d'octubre de 2019, amb l'assistència de quinze regidors presents dels
disset que composen la corporació municipal, va prendre l'acord que consta a
l'esborrany de l'acta, que no serà aprovada fins a la celebració del proper ple, i
que seguidament es transcriu:
PRP2019/1540. APROVACIÓ CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA
VIÀRIA, DEIXALLERIA I RECOLLIDA DE FIBROCIMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS, PER A L’ANY 2020.
Expedient relatiu a la licitació per a la contractació dels serveis de recollida de residus, neteja
viària, deixalleria i recollida de fibrociment de Palau-solità i Plegamans, per a l’any 2020.
Antecedents

1.- El Ple de l'Ajuntament, a la sessió de caràcter ordinari del dia 26 de setembre de
2019, va aprovar l'expedient de contractació núm.2019/8784 dels serveis de recollida de
residus, neteja viària, gestió de la deixalleria i recollida de fibrociment a la via pública i al
medi natural al municipi de Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost de licitació de
1.877.919,69 € (IVA exclòs).
2.- En data 8 d’octubre de 2019 s’ha publicat el Plec de clàusules administratives, el Plec
de condicions tècniques i l'anunci de licitació al Perfil de Contractant.
3.- Vist l’informe emès per part de la responsable del contracte núm. 137-19 EELL en què
informa que s’ha detectat un error material en els criteris avaluables de forma automàtica
del lot 1 i del lot 2, en concret els criteris amb codis a.2 i a.3. I, del lot 3, els criteris amb
codis a.2, a.3 i a.4.
Vist allò establert a la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP segons la
qual l’òrgan competent en aquesta matèria i per l’adopció del present acord, és el plenari
de l’Ajuntament i que en l’expedient consten també el certificat d’existència de crèdit i
l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa.
Atès el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent en sessió ordinària de
data 24 d’octubre de 2019.
Per unanimitat dels quinze regidors presents dels disset membres que composen la
Corporació.

Maria Assumpció
Rodríguez Marín DNI 35027531A (SIG)

Oriol Lozano
Rocabruna - DNI
46763605M (TCAT)

1.- Corregir, per error material, i declarar l’existència d’errors materials en les clàusules
1.11.1, 1.11.2 i 1.11.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen la
contractació dels serveis de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de
fibrociment de Palau-solità i Plegamans, per l’any 2020. En concret, les fórmules
corresponents als criteris d’adjudicació que tot seguit s’indica:
“diu:

S’ha d’esmenar del punt 1.11.1 i 1.11.2 del Plec de clàusules administratives, on

a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de
treball.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
B: Percentatge de l’oferta que es valora.
Ha de dir:
a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de
treball.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
B: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.
a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
-

S’ha d’esmenar del punt 1.11.3 del Plec de clàusules administratives, on diu:

a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.
Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i
reparació de la deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.
a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.
Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament
d’una persona encarregada.
a.4) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
B: Percentatge de l’oferta que es valora.
Ha de dir:
a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.
B: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.
Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i
reparació de la deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.
a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.

B: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament
d’una persona encarregada.
a.4) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.”
3.- Fer tramesa de l’anunci de rectificació al DOUE i ampliar el termini de presentació de
proposicions per un període de 35 dies naturals a comptar des de l’enviament de
l’esmentat anunci.
4.- Publicar aquest al Perfil de Contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde, a Palausolità i Plegamans.
Vist i plau,
L'alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

