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Primer.- En data 21 de desembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Sallent, va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per procediment obert dels
serveis de neteja viària de l’Ajuntament de Sallent, subjecte a regulació harmonitzada.
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ANTECEDENTS DE FET

Així mateix, s’aprovà el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PCAP i PPT), que regeixen la licitació i la
despesa corresponent.
Segon.- En data 11 de gener de 2022, es publica el respectiu anunci al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Sallent i s’envia l’anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea per a que en el termini de 30 dies els licitadors presentin
les seves proposicions.
Tercer.- Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, havent
concorregut a la present licitació una única empresa; TRANSVINYOTS, S.L, en data 16
de febrer de 2022, en acte intern, s’efectua l’obertura del sobre 1, relatiu a la
documentació administrativa.
Examinada la documentació del sobre 1 (DEUC) la mateixa s’entén correcte i en
conseqüència, s’admet l’empresa a la licitació.

Url de validació

Codi Segur de Validació

El Secretari acctal.

Pàgina web de validació de signatura:

06/04/2022

Oriol Ribalta Pineda, Alcalde, ha dictat en data 5 d'abril de 2022 la següent resolució (nº
2022/107):
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NOTIFICACIÓ
DECRET D’ALCALDIA

Josep Fernandes
Rodriguez

TRANSVINYOTS SL

Quart.- Dins del termini no superior a 7 dies, a comptar des de l’obertura del sobre 1, la
Mesa de Contractació, es reuneix en acte intern i s’obre el sobre 2, relatiu als criteris
sotmesos a judici de valor. Els serveis tècnics municipals valoren la documentació i en
data 22 de febrer de 2022, emeten l’informe que s’adjunta al present acord.
Cinquè.- En data 24 de febrer, es reuneix novament la Mesa de Contractació. En fase
interna s’exposa el contingut de l’informe de valoració dels criteris sotmesos a judici de
valor corresponent a l’única empresa licitadora, TRANSVINYOTS, S.L i s’acorda aprovar
per unanimitat el seu contingut.
Seguidament, en la fase pública de l’acte es comunica el resultat obtingut per l’empresa
licitadora, essent la puntuació la que es transcriu a continuació:
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CRITERIS RELATIUS A JUDICI DE VALOR

8,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

6

NOTABLE

50%

3,00

1

SUFICIENT

0%

0,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

Tecnologies de la informació
5 (g) Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió
operativa dels serveis

1

EXCEL·LENT

100%

1,00

TOTAL

30

VALORS ORGANITZATIUS
Recursos materials
2 Qualitat adequació i coherència dels recursos materials
(d) Característiques de la maquinària proposada d’acord a l’Annex
5 del PPT
3 Instal·lacions (base de serveis)
(e) Distribució interna i ús del l'espai de la base de serveis
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Sostenibilitat
4 (f) Criteris de compra verda i socialment responsable

26,00

A continuació, s’obre el sobre 3, relatiu a les propostes quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules i s’atorga a les empreses la següent puntuació:
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8,00

100%

2 (c) Millores en la gestió dels residus d’actes i/o esdeveniments
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100%

EXCEL·LENT



L’empresa es compromet a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de de 260.411,14
euros/anuals (DOS-CENTS SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS ONZE COMA CATORZE EUROS
ANUALS) i 26.041,11 euros/anuals (VINT-I-SIS MIL QUARANTA-UN COMA ONZE
EUROS/ANUALS) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.



L’empresa ofereix un increment de la bossa d’hores de lliure disposició per l’Ajuntament de 70 hores.



L’empresa ofereix un augment de les jornades de neteja amb aigua a pressió respecte a les
previstes en el PPT de 9 jornades.



Les instal·lacions fixes de l’empresa s’ubiquen a una distància de 8,2 km.

A la vista de les proposicions presentades, s’atorga a l’empresa la puntuació següent:
Url de validació
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EXCEL·LENT

8

CRITERIS D'AJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

1
2
3
4

Millor oferta econòmica
Increment de la bossa d'hores a lliure disposició de l'Ajuntament
Augment de les jornades de neteja amb aigua a pressió
Distància de la base de serveis a l'Ajuntament de Sallent

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
TRANSVINYOTS
S.L.

45
14
9
2

45
14
9
2

El Secretari acctal.

8

(b) Adaptació dels mitjans materials a l’organització dels serveis i
a la morfologia urbana de cada zona del municipi
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Pàgina web de validació de signatura:

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
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QUALIFICACIÓ % PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

Josep Fernandes
Rodriguez

OPERATIVA DEL SERVEI
Serveis de neteja viària
1 Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de neteja
(a) Justificació i metodologia de càlcul per determinar els RRHH

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
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Vuitè.- Dins del termini conferit a l’efecte, l’empresa TRANSVINYOTS, S.L constitueix
garantia definitiva mitjançant transferència bancària.

FONAMENTS DE DRET
Clàusula 2.11.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars: “Un cop
presentada la documentació a que fa referència la clàusula 2.9 del PCAP, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils a comptar des de la recepció de la
documentació.”
L’òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional
Segona de la LCSP, és el Ple, ja que el present contracte, per la seva duració, incloses
les pròrrogues, supera els quatre anys.
No obstant, atesa la concurrència de raons d’urgència pel que fa a la necessitat d’iniciar
el servei de manera immediata i sens perjudici de la necessitat de donar-ne compte al
Ple, de conformitat amb l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, adopto els següents,
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El Secretari acctal.

Setè.- A la vista dels antecedents, de conformitat amb la clàusula 2.9 del PCAP, la Mesa
de Contractació, d’una banda, comprova que l’empresa figura inscrita al Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i que la documentació consta vigent i
actualitzada i de l’altre, requereix a l’empresa per a que en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del dia següent a aquell en que s’hagués rebut, constitueixi garantia
definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació en relació a la durada inicial del
contracte, IVA exclòs.

06/04/2022

Sisè.- El Ple, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 9 de març de 2022, accepta la
proposta d’adjudicació de contracte de serveis de neteja viària formulada per la Mesa de
Contractació en data 24 de febrer de 2022, en favor de l’empresa TRANSVINYOTS, S.L.
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A la vista dels antecedents, la Mesa de Contractació, de conformitat amb la clàusula 2.9
del PCAP, acorda formular a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació en favor
de l’empresa TRANSVINYOTS, S.L.

Josep Fernandes
Rodriguez

La puntuació total obtinguda per l’empresa TRANSVINYOTS, S.L, en les dues fases és
de 96 punts.

ACORDS
1. Adjudicar a la mercantil TRANSVINYOTS, S.L el contracte de serveis de neteja
viària de l’Ajuntament de Sallent, tramitació ordinària, mitjançant procediment
obert i subjecte a regulació harmonitzada.
2. El preu anual del contracte és de DOS-CENTS VUITANTA-SIS MIL QUATRECENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (286.452,25 €),
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L’Ajuntament de Sallent, dotarà els pressupostos dels exercicis econòmics afectats
per aquesta contractació, amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se’n
derivin, amb càrrec a l’aplicació pressupostària indicada o les que corresponguin en
exercicis futurs.

El Secretari acctal.

Codi Segur de Validació
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Pàgina web de validació de signatura:

El contracte tindrà una durada de 4 anys a comptar des de la seva formalització,
prorrogable per anualitats de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys.
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En tot cas, aquestes despeses resten subjectes a l'autorització en el pressupost de
cada exercici del corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
3. Requerir a la mercantil TRANSVINYOTS, S.L per a que, un cop transcorreguts 15
dies hàbils, des de que es remeti la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la
formalització del contracte en la forma prevista a l’article 153 de la LCSP.
4. Notificar el present acord als interessats en l’expedient administratiu, de
conformitat amb el previst en l’article 155 de la LCSP.
5. Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil del Contractant i
al Diari Oficial de la Unió Europea, d’acord amb el previst en l’article 154 de la
LCSP.
6. Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri per a la seva ratificació.
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Comprometre la despesa referida a l’anualitat 2022, amb càrrec a l’aplicació 163 22709
pressupostària del vigent pressupost de l’Ajuntament de Sallent.

Josep Fernandes
Rodriguez

d’acord amb el desglossament següent: 260.411,14 euros de pressupost net i
26.041,11 en concepte d’IVA al tipus del 10 %.
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Sallent, 6 d'abril de 2022
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“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva
notificació.”

Josep Fernandes
Rodriguez

Recursos

EL SECRETARI ACCTAL.,
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(Document signat electrònicament)
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