Ajuntament de l’Escala
vila marinera

VALORACIÓ DE LES OFERTES QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR PEL SERVEI
DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor tenir una valoració de 30 punts
sobre la valoració global de 100 punts.
S’hi valoren 3 aspectes:
1- Programa de treball i organització del servei (25 punts)
2- Control de qualitat i medi ambient (2,5 punts)
3- Supervisió del servei (2,5 punts)
En tots ells, d’acord amb els criteris de valoració establerts al plec i al document “Criteris de
puntuació” es valora la coherència, suficiència així com els avantatges previstos a les
ofertes:
-

Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats de gran rellevància pel
conjunt de la proposta: 100%

-

Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats rellevants pel conjunt de la
proposta: 75%

-

Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats poc rellevants pel conjunt
de la proposta: 50%

-

Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats irrellevants pel conjunt de
la proposta: 25%
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-

Proposta incoherent o insuficient: 0%

S’entendrà com a “avantatges” aquelles solucions, plantejaments, organització de recursos,
dedicacions, temporalitats, tecnologies, etc, que presentin una proposta que tècnicament
pugi ser considerada millor respecte el programa de requeriments mínims per a cada
dependència previst al PPT. Es considerarà la idoneïtat, quantitat, qualitat de de recursos
per a l’execució del servei amb la justificació d’adequació, coherència i adaptabilitat a les
dependències.
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continuació es detallen les empreses que presenten oferta:
Multinanau SL
Clanser SA
Pulit SA
A continuació es valora la documentació tècnica sotmesa a un judici de valor:
1- Programa de treball i organització del servei (25 punts)
Multianau SL: Ofereix un planning

diari per cada dependència, i amb el còmput anual

d’hores en funció dels treballadors associats a cada una, els mesos de l’any que la
dependència està oberta i les hores previstes setmanals. La proposta aporta valor pel servei.
No especifica per cap dependència com s’organitzaran ni es programaran els treballs en
funció dels espais de cada una.
Proposa un Planning d’un equip d’especialistes amb furgonetes completament equipades
per a realitzar la neteja de cristalls i el tractament de paviments i zones de difícil accés, així
com la recollida de residus.
Proposen una plataforma telemàtica per accedir a informació en temps real sobre dades de
treballadors (fitxatges), planificació de treballs, modificacions i reajustos...
Proposen un control de rutes de treball d’operaris a través de la implantació de codis QR (es
considera poc rellevant per la prestació del servei).
Sistema de control telemàtic d’entrades i sortides.
Proposa un seguit d’activitats pre-operatives per iniciar el servei.
Incorpora eines i maquinària que suposen millores en la mecanització dels treballs (sistema
de fregat embell,

robot de neteja vidres i rajoles intel·ligent, perxa extensible amb

vaporització d’aigua, etc)
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Aporta protocol i programa de substitucions. Entre elles hi ha les “Baixes no programades”,
en les quals proposen la substitució del treballador abans de 30 minuts a través de la seva
borsa de treballadors. Es considera una proposta inviable d’executar.
Clanser SA:
Proposa una app per controlar la presencia dels treballadors amb geolocalització i un
sistema per evitar suplantacions d’identitats. Es considera una proposta rellevant.
Proposa el programa Tamtam per disposar en tems real dels serveis realitzats, planificació,
equip i gestió d’ordres de treball. Es considera una proposta rellevant.
Marc Sanchez Gomez

Signatura 1 de 1

Aporta solucions per la neteja de vidres mitjançant aigua osmotitzada i sense la necessitat

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

503e90a1bb5445158c5e4f77a594d75d001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

de plataforma elevadora (reducció de riscos) i pertigues de treball ultralleugeres Es
considera de gran rellevància per executar el servei.
Proposen sistema d’enlluernament pel terra.
Instal·lació de 14 maquines d’ozonització de l’aigua. Es considera que aporta gran
rellevància pel servei.
No proposa cap programa de treball per les dependències ni pels espais que formen cada
una.
Tampoc presenta una proposta per conjugar l’equip humà i material per portar a terme el
servei amb garanties.
Pulit SA:
Presenta un programa de treball setmanal detallant els diferents espais de cada centre, les
periodicitats i la tipologia de servei. Es considera de gran rellevància pel servei.
Complementàriament, presenten un quadrant de recursos humans detallant les hores diàries
i horaris, hores setmanals, mensuals i anuals que executa cada operari.
Presenten una proposta concreta, relacionant per una dependència concreta, els espais que
la formen i la planificació setmanal de neteja de dita dependència. Aporta una gran
rellevància per l’execució del servei.
Presenten una proposta d’actuacions per cada dependència i incorporen actuacions
addicionals (en tipologia i freqüència).
Posen a disposició (“única i exclusivament”) del servei una furgoneta per repartir
consumibles, material i especialistes. Es considera que aporta molt valor al servei per una
resposta ràpida i efectiva.
Presenten una planificació dels serveis de neteja dels lavabos públics, separant els supòsits
d’estiu i hivern, indicant l’operari i els dies de la setmana necessaris per executar
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l’esmentada tasca i per cada mes de l’any. Es considera de valor afegit la proposta.
Introdueixen un seguit de propostes de millora en el servei, tant de en millorar freqüències
com en treballs no contemplats pel ppt. Es considera un avantatge de rellevància per
executar el servei.
Descriuen els materials i maquinària a utilitzar per executar el servei. No es considera de
gran rellevància pel conjunt del servei.
2- Control de qualitat i medi ambient (2,5 punts)
Multianau SL:
Marc Sanchez Gomez
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La metodologia consta d’un control diari realitzat per l’equip de neteja adscrit al servei (no es
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considera apropiat) i un control setmanal per l’encarregat de Multianau (es considera que
aporta valor al servei)..
Afegeix un control de la qualitat pels propis usuaris, que no es considera que aporti valor
afegit a la qualitat del servei (només aporta més carrega de feina per respondre queixes).
Finalment, aporta una auditoria mensual aleatòria a les instal·lacions pel responsable del
Departament de Qualitat.
A nivell mediambiental, presenta propostes per reduir consumes elèctrics a nivell
d’il·luminació, una reducció d’emissions de CO2( no especifica quines) i reducció de consum
de productes i aigua.
Presenta a l’annex III quins productes s’utilitzaran per cada treball amb Etiqueta Ecològica
Europea.
Clanser SA:
Proposa un mètode de control per “check list” i el realitzarà el supervisor del servei amb una
ponderació numèrica dels resultats. La proposta es considera de gran rellevància.
Aporta solucions en l’estalvi del consum d’aigua i electricitat i materials ergonòmics pels
treballadors.
Contempla la recollida de residus generats als edificis, separant residus perillosos de no
perillosos, quines activitats els generen i la forma de gestionar-los. Es considera de gran
rellevància.
Pulit SA:
Aporta un model de registre pel control de qualitat dels serveis prestats amb ponderació
numèrica. La proposta es considera de gran rellevància.
A nivell energètic proposen la neteja per zones, la fomentació de tasques de desconnexió
d’il·luminació natural i l’acord amb un gestor de recollida de residus autoritzat. La proposta
es considera de gran rellevància.
Proposen un compliment estricte dels protocols de recollida selectiva de residus, i en el cas
de no existir, es comprometen a crear-lo d’acord amb les directrius dels serveis tècnics
municipals i a la normativa, en el primer trimestre de prestació del servei. La proposta es
considera de gran rellevància.
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d’aparells elèctrics, previ acord amb l’Ajuntament, el foment d’hores de neteja en horari
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3- Supervisió del servei (2,5 punts)
Multianau SL:
Indica un model organitzatiu per a la supervisió del servei basat en 6 nivells. Es considera
que son masses agents perquè resulti eficaç.
Clanser SA:
Proposa una supervisió 3 cops per setmana, a més d’una altra del cap de serveis de la
província i amb una reunió mensual (i després cada 3 mesos màxim) amb els responsables
de l’Ajuntament. Es considera una proposta adequada pel servei.
Proposa un temps de resposta de 10 minuts en casos d’urgència. No es considera viable la
proposta.
Proposa disponibilitat de personal i mitjans per fer front a urgències en un termini màxim de
15 minuts. No es considera viable aquesta proposta.
Pulit SA:
Proposen un supervisió del servei a quatre nivell: encarregat productiu, supervisor, cap de
servei i gerent.
QUADRE DE VALORACIONS DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
Un cop analitzades les propostes dels licitadors i d’acord amb els criteris de valoració
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establerts, les puntuacions obtingudes són les següents:
Programa de treball

CQ i medi ambient

Supervisió servei

Total

Multianau SL

15

2

0,625

17,625

Clanser SA

7,5

2,5

1,25

11,25

Pulit SA

20

2,5

1,875

24,375

l’Enginyer Tècnic Municipal

Marc Sanchez Gomez
ETOP col·legiat núm. 50103-C
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