ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
Extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 12 de gener de 2022,
es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : Jaume Casañas
Carballido, M. Dolors Carreras Casany, Montserrat Cámara Casañas, David Marquinez
Juarez, José Manuel Cabada Juez i Xavier Lorenzo Torres.
“ANTECEDENTS

Tercer.- En data 24 de novembre de 2021 es va constituir la mesa de contractació per
a l’obertura dels sobres 1 (documentació administrativa) i 2 (documentació tècnica), i
es va acordar pels membres de la mateixa passar la documentació al tècnic per la
valoració del contingut del sobre 2.
Quart.- En data 13 de desembre de 2021 es va constituir la mesa de contractació per
a l’obertura dels sobres 3, un cop realitzat l’informe tècnic amb valoració subjectiva del
contingut del sobre 2, aixecant-se l’acta què, a continuació, es transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
DEIXALLERIA DE PROXIMITAT DEL MUNICIPI DE CUNIT.– SOBRE 3Cunit, 13 de desembre de 2021
A l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives
particulars que ha de regir el contracte de servei de deixalleria de proximitat del
municipi de Cunit, aprovat per Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2021 es
constitueix la Mesa de Contractació a les 10:10 hores, integrada per l’Alcalde JAUME
CASAÑAS CARBALLIDO, com a President, ANABEL LAFUENTE GARCÍA actuant en
representació del Secretari de la Corporació, MONICA RODRÍGUEZ LÓPEZ actuant
en representació de l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ,
Funcionària de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació,
que dona fe de l’acte.
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1.- FCC MEDIO AMBIENTE, SAU
2.- CESPA, SA

CERTIFICAT

Segon.- Durant el termini de 30 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’octubre de 2021 va aprovar
l’expedient de contractació pel servei de deixalleria de proximitat del municipi de Cunit,
va aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars i va convocar la licitació.

L’obertura del sobres es fa de forma totalment electrònica a través de la plataforma
digital SOBRE DIGITAL 2.0
Assisteixen a l’acte els representants de les empreses:
-

CESPA

Per part de la Secretària s’explica als membres de la mesa el contingut de l’informe de
valoració de la documentació presentada en el sobre 2, relatiu als criteris subjectes a
un judici de valor, per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a
continuació:
.../...

INFORME TÈCNIC

Vist l’informe de justificació de la contractació del servei de deixalleria de proximitat del
del municipi de Cunit, es valoraran la descripció i la idoneïtat dels equips ofertats,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
En la mesa de contractació celebrada el passat dia 24 de novembre de 2021, es va
obrir el sobre 2, proposta tècnica i documentació acreditativa dels criteris que depenen
d’un judici de valor. Les empreses que han presentat oferta són les següents:
1. FCC Medio Ambiente, S.A.U.
2. CESPA

CERTIFICAT

Assumpte: Informe criteris subjectes a un judici de valor, per la prestació del servei de
neteja dels edificis municipals.

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

Expedient : 4718 / 2021

Per a cada apartat i subapartat que es valoren amb criteris de judici de
valor, i sempre en funció de l’anàlisi tècnica dels paràmetres descrits, es
repartiran els punts segons el següent criteri:
1. S’adequa al màxim al criteri descrit: 100% dels punts.
2. S’adequa parcialment al criteri descrit: 50% dels punts.
3. No s’adequa al criteri descrit: 0 % dels punts.
1) Equip informàtic central: es valoraran les millors prestacions i equips. Fins
a 10 punts.
a) Capacitat d’activació i desactivació dels permisos per als
usuaris de forma individual i per a diferents paràmetres
horaris, de calendari i de residus a aportar. Nivells
d’activació i desactivació d’usuaris per col·lectius
relacionats amb la generació de residus. Fins a 5 punts.
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Criteris avaluables mitjançant judici de valor (fins a 49 punts):

b) Garanties de seguretat de les dades incloses en les
bases de dades i en la tarja d’usuari. Sistemes
d’encriptació i protecció de les dades. Sistemes
d’emmagatzematge de les dades. Fins a 5 punts.

b) Continguts del manual d’ús, quant a la descripció
detallada del funcionament dels equips. Descripció
detallada del manteniment preventiu i correctiu del
sistema de control d’accés. Quantitat de dades
enregistrades pel sistema de control d’accés. Fins a 3
punts.

a) Capacitat de personalització de l’usuari per a la regulació
i discriminació de l’ús de les prestacions del sistema.
Quantitat de dades concretes que personalitzen l’usuari.
Fins a 4 punts.
b) Informació donada pel sistema per a la gestió i
interpretació de les dades d’ús de la deixalleria per usuari
i comunicats o grups d’usuaris. Nombre de camps de
dades exportades pel sistema. Fins a 3 punts.

CERTIFICAT

3) Control d’usuari: es valoraran les millors característiques
físiques
(materials) quant al disseny i certificacions anti vandalisme, així com la
facilitat d’interacció amb l’usuari. Fins a 7 punts.

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

2) Control d’accés: Es valoraran les millors característiques físiques
(materials) del pany electrònic quant a garanties d’anti vandalisme i
prestacions. Fins a 7 punts.
a) Certificacions legalment reconegudes de robustesa i anti
vandalisme. Fins a 4 punts.

Es valorarà garantia de manteniment per part del fabricant dels equips
(hardware, software i firmware), la proximitat de les instal·lacions
autoritzades del licitador per part del fabricant.
El licitador indicarà quin és el sistema d’encriptació que s’utilitzarà en les
telecomunicacions, i en la informació guardada en la tarja d’identificació
d’usuari, així com la segregació de la població. Es valorarà el sistema
amb major robustesa i fiabilitat, en front a un eventual atac informàtic.
Fins a 15 punts.
a) Capacitat d’encriptació de les dades i seguretat. Sistema
d’encriptació i protecció de les dades. Fins a 5 punts.
b) Nivells de segregació de la població quant a enregistrament de
les dades . Quantitat de categories per a la segregació dels
usuaris, i adequació de les categories a la realitat del municipi.
Fins a 5 punts.
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4) Prestacions en matèria de manteniment i seguretat:

c) Contingut del pla de manteniment, garanties de temps de
resposta davant d’incidències, personal de manteniment a
disposició de les instal·lacions. Quantitat d’ítems a revisar de
forma periòdica inclosos en el pla de manteniment. Fins a 5
punts.
5) Millor proposta de posada en marxa: El licitador ha de descriure en el
projecte de servei i oferta tècnica, com pretén dur a terme la posada en
marxa del servei. Fins a 10 punts.
a) Contingut i concreció del document de planificació i descripció
del procés de posada en marxa del servei, i específicament
fases de comunicació i interacció amb la població mitjançant
campanya d’inici del servei. Fins a 5 punts.
b) Durada del procés de posada en marxa del servei. Cronograma.
Fins a 5 punts.
c)
FCC Medio Ambiente SAU
a)
Capacitat d’activació i desactivació dels permisos
per als usuaris de forma individual i per a diferents
Equip
paràmetres horaris, de calendari i de residus a aportar. 5
informàtic
Nivells d’activació i desactivació d’usuaris per col·lectius
central
relacionats amb la generació de residus. Fins a 5 punts.
b)
Garanties de seguretat de les dades incloses en les
bases de dades i en la tarja d’usuari. Sistemes d’encriptació
5
i protecció de les dades. Sistemes d’emmagatzematge de
les dades. Fins a 5 punts.

Control
d’accés

a)
Certificacions legalment reconegudes de robustesa i
anti vandalisme. Fins a 4 punts.
b)
Continguts del manual d’ús, quant a la descripció
detallada del funcionament dels equips. Descripció
detallada del manteniment preventiu i correctiu del sistema
de control d’accés. Quantitat de dades enregistrades pel
sistema de control d’accés. Fins a 3 punts.
a)
Capacitat de personalització de l’usuari per a la
regulació i discriminació de l’ús de les prestacions del
sistema. Quantitat de dades concretes que personalitzen
l’usuari. Fins a 4 punts.
b)
Informació donada pel sistema per a la gestió i
interpretació de les dades d’ús de la deixalleria per usuari i
comunicats o grups d’usuaris. Nombre de camps de dades
exportades pel sistema. Fins a 3 punts.

Control
d’usuari

2

3

4

3

Prestacions
en
matèria
de
a)
Capacitat d’encriptació de les dades i seguretat. 2.5
manteniment Sistema d’encriptació i protecció de les dades. Fins a 5
i seguretat
punts.
b)
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Concepte

CERTIFICAT

Empresa

enregistrament
de les dades . Quantitat de categories per a la segregació
dels usuaris, i adequació de les categories a la realitat del
municipi. Fins a 5 punts.
c)
Contingut del pla de manteniment, garanties de
temps de resposta davant d’incidències, personal de
manteniment a disposició de les instal·lacions. Quantitat 5
d’ítems a revisar de forma periòdica inclosos en el pla de
manteniment. Fins a 5 punts.
a)
Contingut i concreció del document de planificació i
descripció del procés de posada en marxa del servei, i
de específicament fases de comunicació i interacció amb la 5
en població mitjançant campanya d’inici del servei. Fins a 5
punts.
b)
Durada del procés de posada en marxa del servei.
2.5
Cronograma. Fins a 5 punts.
42

Concepte

Puntuació

Equip
informàtic
central

Control
d’accés

a)
Capacitat d’activació i desactivació dels permisos
per als usuaris de forma individual i per a diferents
paràmetres horaris, de calendari i de residus a aportar. 5
Nivells d’activació i desactivació d’usuaris per col·lectius
relacionats amb la generació de residus. Fins a 5 punts.
b)
Garanties de seguretat de les dades incloses en les
bases de dades i en la tarja d’usuari. Sistemes d’encriptació
5
i protecció de les dades. Sistemes d’emmagatzematge de
les dades. Fins a 5 punts.
a)
Certificacions legalment reconegudes de robustesa i
anti vandalisme. Fins a 4 punts.
b)
Continguts del manual d’ús, quant a la descripció
detallada del funcionament dels equips. Descripció
detallada del manteniment preventiu i correctiu del sistema
de control d’accés. Quantitat de dades enregistrades pel
sistema de control d’accés. Fins a 3 punts.
a)
Capacitat de personalització de l’usuari per a la
regulació i discriminació de l’ús de les prestacions del
sistema. Quantitat de dades concretes que personalitzen
l’usuari. Fins a 4 punts.
b)
Informació donada pel sistema per a la gestió i
interpretació de les dades d’ús de la deixalleria per usuari i
comunicats o grups d’usuaris. Nombre de camps de dades
exportades pel sistema. Fins a 3 punts.

Control
d’usuari

4

3

4

3

Prestacions
en matèria de a)
Capacitat d’encriptació de les dades i seguretat. 2.5
manteniment Sistema d’encriptació i protecció de les dades. Fins a 5
i seguretat
punts.
b)
Nivells de segregació de la població quant a 5
enregistrament de les dades . Quantitat de categories per a
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Millor
proposta
posada
marxa

la segregació dels usuaris, i adequació de les categories a
la realitat del municipi. Fins a 5 punts.
c)
Contingut del pla de manteniment, garanties de
temps de resposta davant d’incidències, personal de
manteniment a disposició de les instal·lacions. Quantitat 5
d’ítems a revisar de forma periòdica inclosos en el pla de
manteniment. Fins a 5 punts.
a)
Contingut i concreció del document de planificació i
descripció del procés de posada en marxa del servei, i
de específicament fases de comunicació i interacció amb la 5
en població mitjançant campanya d’inici del servei. Fins a 5
punts.
b)
Durada del procés de posada en marxa del servei. 5
Cronograma. Fins a 5 punts.
46.5

Millor
proposta
posada
marxa

1
2

FCC Medio Ambiente, S.A.U.
CESPA.SA

42
46.5

Cunit a data de la signatura electrònica

Seguidament, el President ordena l’obertura del sobre 3 relatiu a la proposta
econòmica i documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica
presentada per les empreses licitadores, certificant la secretària la relació de
documents següents:
PROPOSTA NÚM. 1.- FCC Medio Ambiente, S.A.U. aporta la següent:
Oferta econòmica ....................................................................................... 312.674,47€

CERTIFICAT

.../...

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

D’acord amb la documentació aportada en el sobre 2, la puntuació obtinguda per les
empreses licitadores va ser la següent:

PROPOSTA NÚM. 2.- CESPA, SA aporta la següent:

La Mesa acorda atorgar la puntuació següent per cadascun dels criteris que
determinen el PCA:
CRITERIS SUBJECTIUS
(49)

OFERTA ECONOMICA

Punts oferta
econòmica (51)

TOTAL

42

312.674,47

49,71

91,71

46,5

304.775,32

51

97,50

FCC MEDIO AMBIENTE
CESPA

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de servei de
deixalleria de proximitat del municipi de Cunit d’acord amb el següent ordre de
classificació:
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Oferta econòmica ....................................................................................... 304.775,32€

1.- CESPA, SA
2.- FCC MEDIO AMBIENTE, SAU
D’acord amb la clàusula 2.9 del PCAP, es proposa a l’òrgan de contractació, la Junta
de Govern Local, l’adjudicació del contracte a l’empresa que ha obtingut la major
puntuació:
1.- CESPA, SA
Seguidament i essent les 10:40, el President dóna per acabada la reunió.

1.- CESPA, SA
2.- FCC MEDIO AMBIENTE, SAU
I va acordar requerir a l’empresa CESPA, SA per a que presentés en el termini de deu
dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment la documentació
establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- En data 28 de desembre de 2021, l’empresa CESPA, SA ha presentat la
documentació requerida per la Junta de Govern Local.

CERTIFICAT

Cinquè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2021 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte pel servei de la
deixalleria municipal de proximitat de Cunit, atenent la proposta duta a terme per la
Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització de requisits bàsics num 8/2022 i
documents
comptables
núms.
2022.2.0001030.000,
2023.2.0000032.000,
2024.2.0000013.000, 2025.2.0000003.000 i 2026.2.0000001.000 de disposició de la
despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.
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Setè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 5 de gener de 2022 en relació a la
documentació presentada per l’empresa CESPA, SA.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte pel servei de la deixalleria municipal de proximitat
de Cunit a l’empresa, CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES S.A. amb CIF A82741067.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 69.844,34€ IVA inclòs (63.494,86€ més
6.349,48€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1621
2270000.

Import IVA inclòs
83.813,21€
83.813,21€
83.813,21€
13.968,87€

Aplicació pressupostària
1621 2270000
1621 2270000
1621 2270000
1621 2270000

Quart.- NOTIFICAR a l’empresa CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIARES S.A. que, en tractar-se d’un contracte susceptible de recurs
especial, la formalització del contracte en document administratiu no podrà efectuar-se
abans que transcorri el termini fixat a l’article 50.1.d) per la interposició de recurs
especial.
Cinquè.- NOMENAR com a responsable del contracte pel servei de la deixalleria
municipal de proximitat de Cunit al Tècnic de medi ambient i serveis urbans, Sr. Jorge
Yacci Oro.
Sisè- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant i al DOUE.

CERTIFICAT

Any
2023
2024
2025
2026

Número: 2022-0005 Data: 13/01/2022

Tercer.- Preveure l’autorització i disposició de la despesa pels imports següents:

Setè.- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

Novè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
“………………………………………………………………………………………………..
I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’Alcalde.
Cunit, data de signatura electrònica
El secretari de la Corporació

Vist i plau
L'AlcaldeAdolf
Jaume Casañas Carballido
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Vuitè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

