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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
Valoració del sobre 2 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 30 d’octubre de 2014  
Inici: 13.30 hores 
Fi: 13.45 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  Alcalde  
Vocals: Isabel Coll Roig Regidora d’Espai Públic 
 Pilar Puig Calvet Directora de l’Àrea de Territori 
 Ramon Oriol Grau Secretari municipal  
 Joan Muntal Tarragó Interventor accidental 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica d’administració general 
 
Ha estat convidat i assisteix també: 
 Óscar Moles Avariento Regidor del grup municipal de CiU 
  
Excusen la seva assistència: 
 M. Carmen Montes Azcutia Regidora del grup municipal d’ICV 
 Daniel Corpas Cullet Regidor del grup municipal de la CUP 
  
Ordre del dia: 
 
Únic.- Dictamen del contingut dels sobres 2 presentats en la licitació del contracte del servei de 
recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al 
carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Únic.- DICTAMEN DEL CONTINGUT DELS SOBRES 2 PRESENT ATS EN LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LE S FRACCIONS RESTA I 
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS EN CONTENIDORS AL CARRER I DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TRANSPORT DE PA PER, CARTRÓ I RESIDUS 
VOLUMINOSOS AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de 30.07.2014, va aprovar l’expedient per a la contractació 
del servei de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en 
contenidors al carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus 
voluminosos al municipi de Sant Celoni. 

 
Pel seu import el contracte s’ha licitat pel procediment obert amb regulació harmonitzada, amb 
anunci al perfil del contractant del web municipal, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí oficial de l’Estat i al Diari oficial de la Unió Europea. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 2 empreses per optar a l’adjudicació del contracte: 
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- Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL 
- Seula SL 

 
En data 26.09.2014 es van obrir els sobres número 1 (documentació administrativa) de les 
pliques presentades i es detectà que, d’acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regula el contracte, en el sobre de Seula SL faltaven dos 
documents. 
 
En el termini de 3 dies atorgat a l’efecte, la mercantil Seula SL va esmenar aquestes mancances, 
per la qual cosa ambdues pliques es van declarar admeses. 
 
Posteriorment, en data 08.10.2014 es van obrir els sobres número 2 (documentació per valorar 
els criteris que depenen d’un judici de valor) i el seu contingut s’ha valorat pels tècnics d’Espai 
Públic, d’acord amb la clàusula 15 del referit Plec de clàusules. 
 
En data 16.10.2014 els tècnics municipals d’Espai Públic han emès informe valorant les ofertes 
presentades, del qual es desprèn el següent: 
 

<< Analitzada la documentació presentada per les dues empreses, s’observa que a la 
documentació continguda al sobre 2, necessària per la valoració tècnica, presentada per 
Seula SL no consten ni en paper ni digitalment les fitxes de “l’annex sobre 2 proposta 
tècnica” degudament emplenades ni la proposta d’implantació. Pel que fa a la proposta de 
servei, tot i que no segueix l’índex indicat, es pot dir que el contingut de l’oferta respon, de 
manera parcial, al contingut especificat en els Plecs. 
 
Pel que fa als continguts de la proposta de servei s’observen algunes 
discrepàncies entre les característiques mínimes del servei a prestar d’acord amb 
el que estableix el Plec de condicions tècniques i l’oferta, a més d’incoherències 
dins la pròpia oferta, de la qual s’extreu: 
 

- Amb caràcter general en la descripció dels diferents serveis no s’inclou 
detalladament tot el contingut del Pla Bàsic que es defineix al Plec de condicions 
tècniques (en endavant PCT). Així, no s’especifiquen itineraris, només el número 
de rutes per tipologia de residu, no s’assigna maquinària a cada servei (es 
demana marca i model per servei), tampoc s’especifiquen els mitjans auxiliars, no 
es detalla suficientment el pla de manteniment, ... 

- En definir la recollida de la fracció resta al punt 3.1. l’apartat corresponent a punts, 
freqüència i horaris detallats (3.1.5) es refereix a la fracció orgànica. 

- En parlar de la recollida d’orgànica al punt 3.2.  es barreja l’orgànica amb els 
envasos lleugers (fracció no inclosa en els serveis de la licitació) i es parla d’una 
destinació final al punt 3.2.3 “... transportados al vertedero, ubicado en las 
instalaciones del centro de Compostaje de Granollers...”. 

- El PTC estableix un servei de recollida de paper i cartró porta a porta. A la 
definició del servei de la Recollida de Paper i Cartró del punt 3.3 estableix una 
recollida “...de papel-cartón que estén depositados en contenedores situados en 
las vías públicas ...”. 

- A l’apartat 3.4 de recollida de voluminosos diu “según establece el Pliego de 
Condiciones Tècniques que rige el contrato, las frecuencias serán a demanda” 
mentre que l’article 15 del PCT estableix “inicialment, la prestació de la recollida 
ordinària de voluminosos s’haurà de dur a terme el primer dimarts de cada mes...” 
i l’article 14 diu “... durant els dies i hores previstes pel servei, els ciutadans poden 
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disposar els voluminosos a la via pública...” no es tracta doncs d’un servei a 
demanda sinó d’un servei mensual en dia estipulat i per tot el municipi. 

- Pel que fa al servei de transport de residus als centres gestors el PCT indicava en 
el seu article 16 que calia incloure els temps dedicats als viatges, el número de 
viatges per cada tipus de fracció i per tipus de vehicle, el personal dedicat als 
viatges ... informació que no està explicitada en cap dels apartats de l’oferta. 

- A l’apartat 3.7 l’oferta diu “como mejora limpiará la zona del pavimento que rodea 
a los contenedores...” no es tracta d’una millora atenen que l’article 18 del PCT diu 
clarament que cal fer la neteja de l’entorn immediat dels contenidors i que es farà 
preferentment amb màquines d’altra pressió i baix cabal. 

- També, a l’apartat 3.7 de l’oferta, en relació al rentat de contenidors, es parla de la 
freqüència de rentat de contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers no 
inclosos en els serveis demandats però no el rentat dels contenidors de resta que 
si que estan inclosos. 

- En cap apartat de la documentació presentada hi ha l’oferta tècnica per al 
manteniment preventiu i revisió de seguretat dels contenidors soterrats que 
esmenta l’article 19 del PCT, ni s’esmenta la posada al dia d’aquests. 

- Tampoc es parla de la senyalització viària dels contenidors i la documentació no 
inclou un pla de senyalització necessari per a la correcta implantació de la nova 
distribució de contenidors que s’estableix al capítol 7 del PCT. 

- No està descrit com es farà l’organització del servei de reforç que es demana al 
capítol 8 del PCT. 

- A l’apartat 5 d’assegurament de la qualitat i control del servei s’inclouen en els 
informes a lliurar mensualment serveis no inclosos a la contracta com són la 
recollida de vidre i envasos lleugers. 

- No està especificat el sistema d’estimació de pesatge de residus que s’inclou a 
l’article 25 del PCT referent a tecnologies de la informació. 

- L’oferta no consta de documentació gràfica que permeti avaluar la comprensió del 
serveis que es sol·liciten. 

- No es fa cap menció a la figura de l’Agent cívic de l’article 36 del PCT. 
 
Atès tot el que s’ha exposat es considera que la documentació presentada per Seula SL no 
s’ha presentat com exigeix els Plecs de clàusules administratives i Prescripcions tècniques i 
no permet conèixer les característiques de la seva oferta i, en conseqüència, fer una 
valoració tècnica en base al punt a) Criteris que depenen d’un judici de valor de la disposició 
“15.Criteris per a l’adjudicació del contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars. >> 

 
Respecte de la documentació presentada per Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento 
de Residuos SL, l’informe dels tècnics d’Espai Públic indica el següent: 
 

<< Apartat 1: Qualitat tècnica del servei K1 = 3 
El pla bàsic dels serveis de recollida, a partir de les produccions de residus previstes i les 
freqüències de recollida de cada fracció, dimensiona adequadament els viatges dels 
diferents vehicles, els recursos humans i els viatges als centres gestors que s’hauran de 
realitzar. Per fer-ho te en consideració la quantitat de residus recollits, els desplaçaments 
entre ubicacions, entre nuclis i fins als centres gestors així com altres aspectes com 
capacitat de vehicle recol·lector o densitat de la fracció recollida. Inclou també els serveis 
extraordinaris.  
S’inclou també els serveis de neteja i manteniment de contenidors en superfície i soterrats, 
senyalització, servei de reforç amb una definició clara dels objectius i pla de treball.  
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El sistema de coordinació i control estableix clarament els mecanismes de comunicació 
entre l’Ajuntament i l’empresa, l’aplicació informàtica de gestió, els informes dels servies 
prestats, la gestió d’incidències etc.  
Valoració: P1 = 5 
 
Apartat 2: Posada en marxa del servei K2 = 2 
La proposta de posada en marxa estableix un calendari que permet una implantació en 27 
dies laborables. Implantació que inclou: senyalització prèvia, retirada i redistribució dels 
contenidors, instal·lació de tags i senyalització de les noves localitzacions. 
Valoració: P1 = 5 
 
Apartat 3: Aportacions de valor afegit K3 = 1 
Com a aportacions de valor afegit s’inclou, entre d’altres, un manteniment preventiu 
trimestral dels contenidors de superfície, l’increment del servei de reforç en 1 hora diària, 
l’ampliació de la recollida de voluminosos passant d’un dia al mes a un dia a la setmana i un 
vehicle de caixa oberta addicional. 
Valoració: P1 = 5 
 
Com a resultat de l’aplicació dels criteris de valoració referits anteriorment, la puntuació que 
s’atorga a cadascuna de les proposicions presentades per part de les empreses participants 
en la licitació és la que s’indica a la taula que es mostra a continuació. Així mateix, atès tot 
lo exposat anteriorment es considera que la documentació presentada per SEULA, SL no 
compleix els mínims requerits en els Plecs de clàusules administratives i de Prescripcions 
tècniques considerant-se que, directament, és procedent la seva exclusió del procés de 
licitació. >> 

 
D’acord amb l’informe anterior, els reunits consideren que resulta amb tota evidència que 
l’empresa Seula SL ha omès completament en al seva oferta el conjunt de fitxes indicades a 
l’annex de la documentació a incloure al sobre 2, així com la proposta d’implantació i presenta 
importants defectes, discrepàncies i incoherències en la documentació de la proposta del servei, 
per la qual cosa és forçós concloure que no ha presentat l’oferta tal com determinen el plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, no compleix els requisits mínims 
requerits, cosa que no permet conèixer les característiques de la mateixa. Qualsevol dels 
extrems indicats justificaria per si sol l‘exclusió de l’empresa.  
 
En conseqüència i d’acord amb el que disposen els articles 22.1 i concordants del RD 817/2009 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, i 84 i 
concordants del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
del sector públic, a la vista de l’expedient, la Mesa de contractació, amb el vot favorable de tots 
els seus membres, emet el següent DICTAMEN:   
 
1. Excloure de la licitació la oferta presentada per Seula SL en la licitació del contracte del servei 
de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals en contenidors al 
carrer i de la recollida selectiva porta a porta i transport de paper, cartró i residus voluminosos al 
municipi de Sant Celoni, pels motius indicats en la part expositiva d’aquesta acta. 
 
2. Acceptar la plica presentada per Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos SL en la licitació de referència i atorgar-li la següent puntuació: 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, SL 

Qualitat tècnic del servei (fins a 15 punts) K1·P1 = 3·5 = 15 punts 
Posada en marxa del servei (fins a 10 punts) K1·P1 = 2·5 = 10 punts 
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Aportacions de valor afegit (fins a 5 punts) K1·P1 = 1·5 =  5 punts 
Total (màxim 30 punts)  30 punts  
 
3. Disposar que es procedeixi a l’obertura del sobre 3 (documentació per valorar els criteris 
avaluables de forma automàtica) de l’única plica admesa, en acte públic que es durà a terme 
seguidament a les 14 hores tal com ha estat anunciat al Perfil del contractant de la pàgina web 
municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta de la que jo, la 
secretària, en dono fe. 
 

L’alcalde,      La secretària, 
  Joan Castaño i Augé     Anna Puig Soler 
 
 
 
 
 


