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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

  

Valoració de l’oferta econòmica i elaboració de la proposta d’adjudicació 
del contracte 

 
 

Expedient de contractació: 78/2010 
Àmbit de Gestió: Àmbit de Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat 
Contracte: Concessió de la gestió i explotació dels serveis de recollida i 
transport de residus urbans i de neteja viària del municipi 
Procediment: Obert  
Tramitació: Ordinària 

 
 

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, essent les 10:00 hores del dia 13 de 
desembre de 2010, es constitueix la Mesa de contractació integrada pels 
membres que seguidament s’indiquen a l’objecte d’assignació de puntuació a les 
ofertes econòmiques i  elaboració de la proposta d’adjudicació del contracte a 
ésser elevada a l’òrgan de contractació.  
 
Presidència:  
 
Cristina Paraira i Beser, tinent d’alcalde de Serveis Urbans i Manteniment de la 
Ciutat 
 
Vocals: 
 
- Jaume Massanés i Papell, regidor d’ICV en representació dels grups 

municipals d’oposició en torn rotatori  
- Marisa Alvarez Peña, tècnica municipal de Serveis Urbans i Manteniment de la 

Ciutat 
- Gerard Riba García, tècnic municipal de Serveis Urbans i Manteniment de la 

Ciutat 
- Francesc Carulla i Gratacós, interventor Municipal 
- Concha Cortés Sánchez, vicesecretària General 
 
Secretària: 
 
Montserrat de Juan Monzón, lletrada adscrita a la Unitat de control de 
contractació 
 
Hi són presents Victor Martínez del Rey, director de l’àmbit de Serveis Urbans i 
Manteniment de la Ciutat i Carme Oliver Riera, directora de la Unitat de Control 
de la contractació administrativa pública, de conformitat amb el que estableix 
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l’article 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Obert l’acte per la Presidència, es procedeix a la lectura de l’informe de 10 de 
desembre de 2010 dels serveis tècnics i de la intervenció municipal relatiu a 
l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte quantificables de forma 
automàtica establerts a la clàusula 20B) del Plec de clàusules administratives 
particulars a les ofertes econòmiques presentades pels licitadors en els termes 
que consten a l’acta de la reunió de la Mesa celebrada en acte públic el dia 2 de 
desembre de 2010. Després de la corresponent anàlisi, la Mesa acorda per 
unanimitat assumir el contingut de l’informe i les puntuacions atorgades a les 
ofertes en els termes següents: 
 
Valoració dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica 
 
 

Plica Empresa licitadora Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica     

    
Oferta 
econòmica Baixa Puntuació 

Renovació 
papereres 
nucli urbà 
i Mira-Sol 

Servei de neteja 
de grafitis i 
neteges 
especials no 
previstes al Plec 
tècnic 

Implantació 
recollida 
olis 

Implantació 
recollida 
selectiva a 
edificis 
municipals 

Adquisició, 
col.locació 
i gestió 
“opis” Puntuació 

Puntuació 
total 

1 

JOSÉ ANTONIO 
ROMERO POLO, 
S.A.  6.742.500,00 7,00 44,30 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 49,30 

2 

CESPA, COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 7.070.225,66 2,48 23,57 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 28,57 

3 SUFI, S.A.  6.670.721,00 7,99 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00 

4 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, 
S.A.  6.860.847,21 5,37 40,13 39.677,48 54.921,79 24.865,65 24.950,42 119.872,34 4,99 45,11 

5 

TECNOLOGIA 
MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. 
SANCHEZ, S.L.  6.670.342,50 8,00 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00 

 
 
 
QUADRE-RESUM DE PUNTUACIONS PARCIALS I TOTAL 
(Ordenar per ordre decreixent) 
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Plica Empresa licitadora Puntuació final   

    

Criteris 
d'adjudicació no 

quantificables 
de forma 

automàtica 

Criteris d'adjudicació 
quantificables de forma 

automàtica 
Puntuació final Proposta 

2 

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 41,40 28,57 69,97 5ª 

1 
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, 
S.A.  30,65 49,30 79,95 4ª 

5 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. SANCHEZ, S.L.  32,50 50,00 82,50 3ª 

4 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A.  40,90 45,11 86,01 2ª 

3 SUFI, S.A.  42,25 50,00 92,25 1ª 

 

 

En conseqüència amb tot l’anterior, la Mesa donant compliment a allò que 
estableix l’art. 295.1) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del 
sector públic, acorda per unanimitat elevar al Ple municipal per a la seva 
aprovació la següent   
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIO I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I DE NETEJA VIARIA DEL 
MUNICIPI 
 
I.- ANTECEDENTS PRINCIPALS 
 
1r.- Aprovació pel Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2010 de la 
convocatòria, del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de 
prescripcions tècniques que regeixen la licitació. 
 
2n. Publicació de sengles anuncis licitatoris al DOGC, núm. 5661, de data 1 de 
juliol de 2010, al perfil de contractant de l’Ajuntament, en la mateixa data i 
posterior correcció d’errades publicades al DOGC núm. 5669, de data 13 de juliol 
de 2010. 
 
3r.- Obertura de la documentació administrativa (sobre número 1) en data 13 de 
setembre de 2010 i celebració en data  20 de setembre per part de la Mesa de 
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Contractació de l'acte públic d'obertura del sobre número 2 (documentació 
tècnica) amb el resultat que consta a la corresponent acta. 
 
4t. Emissió per part dels serveis tècnics municipals de l’àmbit de Serveis Urbans 
i Manteniment de la Ciutat en data 30 de novembre de 2010 d’informe valoratiu 
de les ofertes tècniques, que figura incorporat a l’expedient de contractació. 
 
5è. Acord de la Mesa de Contractació aprovat per unanimitat dels seus membres 
en la reunió celebrada en data 1 de desembre de 2010 en els termes següents: 
 
“PRIMER.- ASSUMIR la valoració tècnica i puntuacions contingudes a l’informe dels serveis 
tècnics de l’Ambit de Serveis Urbans de 30 de novembre de 2010,  de les ofertes presentades per 
les empreses Sufi, S.A., José Antonio Romero Polo SA, CESPA, Companyia Española de 
Servicios Públicos Auxiliares, S.A., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i Tecnologia 
Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L resultant de l’aplicació a les corresponents ofertes dels 
criteris d’adjudicació del contracte no avaluables de forma automàtica establerts a la clàusula 20 
del Plec de clàusules administratives particulars, sintetitzada dita valoració tècnica en el 
document resum que a continuació es transcriu literalment a efectes de compliment d’allò 
establert a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes de sector públic, en la 
redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost : 
 
“Document-resum de l’informe dels Serveis tècnics municipals de 30.11.2010 valoratiu 
de les ofertes tècniques presentades a la licitació de referència. 
 
Refer: Expedient de contractació núm. 78/2010 
Contracte: gestió i explotació del servei de recollida de residus i del servei de neteja viària. 
Procediment: obert i tramitació ordinària 
 
Les ofertes tècniques corresponen a les següents empreses admeses al procediment licitatori: 
Sufi, S.A., José Antonio Romero Polo, CESPA, Companyia Española de Servicios Públicos 
Auxiliares, S.A., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i Tecnologia Medio Ambiente 
Grupo F. Sánchez, S.L. 
 
La valoració de les ofertes ha estat efectuada de conformitat amb els criteris d’adjudicació del 
contracte no avaluables de forma automàtica establerts a la clàusula 20.A) del Plec de 
clàusules administratives particulars, següents: 
 
A.1.- PROJECTE ORGANITZATIU  (fins a 17 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en la 
clàusula 20.A1) 
 
A.1.1.- Adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de gestió dels 
serveis incloent-hi els seus rendiments, el dimensionat del servei, les neteges complementaries 
i les propostes o mesures concretes que incrementin la recollida selectiva ( 90%) 
 
A.1.2.- El pla i calendari d’implantació dels serveis continguts a l’oferta (5%) 
 
A.1.3.- La concertació del servei de manteniment de contenidors o de caràcter similar amb 
centres especials de treball locals que ocupin personal discapacitat (5%). 
 
A.1.1.- Adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa. 
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1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
Tots els licitadors han presentat les seves propostes complint els requisits mínims fixats al PPT, 
estructurant les cinc fraccions previstes en el Plec. Cadascuna de les empreses ha dimensionat 
el serveis d’acord amb la seva pròpia experiència i Know-how. 
 
Es valoren els aspectes de la prestació del servei següents: 
 
1. Quant a les instal·lacions previstes: la ubicació de la nau o magatzem provisional dels 
serveis licitats; l’oficina verda; la ubicació de les dependencies de les brigades auxiliars. 
2. Recollides: optimització de les rutes de recollida i kilòmetres recorreguts per fracció. 
Coherència dels rendiments en relació amb el dimensionament del servei 
3. Contenidors recollits per hora 
4. Kilograms recollits per contenidor 
5. Servei de repàs.  
6. L’eficàcia i eficiència els tractaments específics de neteja exterior i voltant de contenidors.  
7. El pla de contenització. 
 
2. SERVEI DE NETEJA VIARIA 
 
Es valoren els aspectes de la prestació del servei següents 
 
1. Hores anuals de les diferents modalitats de neteja viaria per zona, segons necessitats de 
cadascuna 
2. Idoneïtat i composició dels equips de neteja viaria 
3. Mecanització del nucli.  
4. Coherència: equilibri entre les diferents modalitats i zones de neteja previstes 
5. Prestació del servei en diumenges i festius 
 
3. SÍNTESI DE LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PER LES 
EMPRESES LICITADORES.  
 
SUFI 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda a la Plaça Barcelona s’ajusta 
als requeriments del Plec de Clàusules Administratives i del PPT i es considera idònia per 
trovar-se en una zona cèntrica i coneguda del municipi, a pocs metres de la zona de vianants i 
amb gran afluència de ciutadans. Proposa 2 parcs auxiliars (c/ Mercè Rodoreda i Passeig Torre 
Blanca), possibilitant la sortida del personal d’escombrada manual d’un o d’altre en funció del 
sector assignat, el que optimitza considerablement el servei reduint les pèrdues de temps en 
desplaçaments.  
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km recorreguts per fracció, 
adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de l’informe tècnic. 
 
3. Es troba dins els ratis previstos de rendiment de recollida de contenidors per hora. (20/25 
cont/h). És la proposta més equilibrada atès que no hi ha grans diferències entre els 
rendiments de les diferents fraccions segons s’exposa a la pàg. 87 de l’informe tècnic, tenint 
con compte que el sistema de  recollida es de càrrega unificat per les diferents fraccions, motiu 
pel qual no hi hauria d’haver grans diferències entre els mateixos. 
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4. Presenta un rendiment elevat de previsió de càrrega ( kilograms recollits per contenidor de 
les diferents fraccions). En la valoració del transport a planta presenta un aprofitament correcte 
de la capacitat recol·lectora de les caixes segons es veu als 2 gràfics de la pàg. 87 de l’informe 
tècnic. És important pel servei la concordança i l’optimització entre les rutes, contenidors 
recollits, kg recollits per contenidor i kg transportats a planta de tractament, per tal de tenir un 
servei equilibrat i adient per les necessitats del nostre municipi. 
 
5. Quant al servei de repàs, presenta una proposta coherent en nombre d’equips i relació 
zona1-zona 2 segons s’exposa a la pàgina 43 de l’informe tècnic, atès que hi ha 2 equips per la 
zona centre i 2 equips per extraradi i districtes, i la freqüència del nucli és lleugerament 
superior, el que es considera adequat atès que els principals problemes al voltant dels 
contenidors es troben al nucli, per la major densitat de població i per concentrar les zones de 
major afluència de vianants.   
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors amb un elevat nombre de neteges per 
contenidor, tal i com es pot observar a la pàgina 39 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva 
de tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat interior/exterior dels contenidors 
de càrrega lateral de Resta 1 cop cada 15 dies durant tot l’any, els de FORM 1 cop cada 15 
dies durant tot l’any, els de vidre 1 cop cada 45 dies i els de paper/cartró i envasos 1 cop cada 
90 dies. Referent als contenidors soterrats, es renten els de les fraccions de Resta, FORM, 
envasos i vidre amb una freqüència anual de 6 cops l’any. A diferència de la resta d’empreses, 
presenta la neteja de totes les fraccions de càrrega lateral interior/exterior, incloent la neteja als 
contenidors de paper/cartró amb vehicle rentacontenidors. També millora considerablement la 
freqüència dels contenidors laterals de les fraccions resta i orgànica augmentant la freqüència 
sense disminuir-la en cap època de l’any. 
 
7. En relació al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de l’informe 
tècnic, la oferta de SUFI es considera adequada i dins els ratis establerts al PPT, amb una 
proposta coherent i nombre quasi exacte de contenidors de paper, vidre i envasos en superfície 
que garanteix la formació de bateries amb totes els fraccions de recollida disponibles.  
 
Servei de neteja viaria 
 
1. Presenta una proposta equilibrada i coherent entre els metres lineals netejats per a les 
diferents modalitats de neteja i les hores del servei dedicades a la realització de les 
esmentades neteges segons s’exposa a la pàg. 90 de l’informe tècnic. 
 
2. Presenta una bona mecanització del servei, atès que realitza el major número d’hores 
d’escombrada mecànica de voreres de totes les ofertes (pàg. 55 de l’informe). És important la 
mecanització per tal d’optimitzar recursos atès la maquinària disponible avui dia al mercat 
d’última generació que permet l’escombrada de zones de vianants i voreres amples amb 
rendiments molt superiors als de  l’escombrada manual.  
 
3. La composició dels equips en les diferents modalitats està en la línea de les ofertes restants, 
sent aquesta oferta millorada en la composició de l’escombrada mixta per ROMERO POLO que 
proposa el servei amb dos peons i no amb un. SUFI millora a la resta d’ofertes composant els 
equips d’escombrada manual motoritzada i escombrada mixta sempre amb peons 
especialistes, a diferència de la resta d’empreses que realitzen tasques de neteja motoritzada 
i/o escombrada mixta amb peons ordinaris d’acord al punt 2.12.3 de la pàgina 49 de l’informe. 
Cal recordar que a l’Annex 1 del Plec de Condicions Administratives Particulars especifica que 
els licitadors han de contemplar la requalificació professionals a peó especialista de 8 peons 
destinats a neteja viària.  Dues de les empreses, CESPA i TMA, proposen a les seves plantilles 
un nombre inferior de l’esmentada categoria, segons s’explica al punt 3.1.3. de la pàgina 103 
de l’informe. 
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4. Presenta una oferta molt equilibrada en el servei de diumenges i festius, amb equips de 
brigada polivalents amb caixa oberta, escombrada manual escombrada mecànica de voreres, 
escombrada mixta i màquina d’aiguabatre de voreres, mercats i altres serveis extraordinaris 
d’acord amb el que s’exposa a la pag 61 de l’informe, excepte el cas de l’escombrada manual 
que s’exposa a la pàgina 65. 
 
ROMERO POLO 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda al carrer Sant Ramon 
s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives i del PPT i, igual que en el cas 
de SUFI es considera adient per a la realització del servei atesa la proximitat amb els 
ciutadans, zona cèntrica i de gran afluència de ciutadans. La ubicació del parc auxiliar és molt 
propera al nucli, amb temps de desplaçaments mínims, el que redueix el temps perduts en 
desplaçament, a favor de la jornada laboral efectiva. 
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i kms recorreguts per fracció, 
adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a les pàgines 86 i 87 de l’informe 
tècnic. 
 
3. Es troba dins els ratis previstos (20/25 h) de rendiment de recollida de contenidors per hora 
segons s’exposa a la pàg. 87 de l’informe tècnic, llevat  en la recollida de la fracció de paper 
cartró en que no arriba al ràtio previst i en el de la fracció resta que està per sobre. 
 
4. La proposta de Kilograms recollits per contenidor / transportats a plantes de tractament de 
les diferents fraccions es desproporcionada i evidencia un dimensionament no correcte del 
servei d’acord amb les dades tècniques i gràfics consignats a la pàg. 88 de l’informe tècnic 
 
5. El servei de repàs es considera correcte en quant a equips i freqüència, d’acord a les 
freqüències de recollida proposades, disminuint la freqüència de repàs dels districtes però 
mantenint una elevada freqüència de repàs al nucli, que és la zona amb més incidències. Tot i 
això, és un servei considerat poc eficient al proposar-se vehicles bicompartimentats sense cap 
peó; l’equip de recollida del nucli està sobredimensionat quant a la categoria professional del 
personal segons s’exposa a. 88 de la pag l’informe tècnic. 
 
6. El servei  de neteja de contenidors presentat per ROMERO POLO compleix les condicions 
mínimes del PPT, però no es pot obtenir major informació ates que les fitxes estan 
incomplertes. 
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de l’informe tècnic, 
la oferta de ROMERO POLO es considera adequada i dins els ratis establerts al PPT, i 
coherent amb el nombre més elevat de contenidors de paper, vidre i envasos en superfície que 
garanteix la possibilitat d’apropar encara més el servei al ciutadà i disminuir els distàncies fins 
als punts de recollida. La formació de bateries amb totes els fraccions de recollida disponibles 
també es considera adient.  
 
Servei de neteja viaria 
 
1. Els metres lineals netejats per a la neteja no manual no guarden coherència amb les hores 
de servei dedicades a la realització de l’esmentada neteja, d’acord a la informació que consta a 
la pàgina 55 de l’informe tècnic.  
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2. Presenta un nombre elevat de metres lineals escombrats manualment  segons la mitjana de 
les empreses,  tal  i com consta a la pàg. 90 i 55, entenent que la majoria de zones del municipi 
s’han d’escombrar amb mitjans mecànics, excepte el nucli antic el qual a banda de 
l’escombrada manual ha de tenir escombrada mecànica de voreres per optimitzar recursos. 
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta és millor que la de les restants 
ofertes en oferir un equip composat per dos operaris i un conductor, el que fa que el servei es 
realitzi millor i més ràpid, disminuint a la vegada les molèsties als ciutadans al realitzar el 
mateix servei en menys temps, i en alguns casos no havent de passar dues vegades pel mateix 
carrer per tal de netejar les dues voreres.  
 
4. L’oferta de serveis de diumenges i festius es equilibrada, constituïda per diferents modalitats 
de neteja (manual, motoritzada, reg, mecànica) i donant especial importància a la neteja en les 
zones d’oci, incloent també la neteja amb aigua en diumenges i festius. 
 
CESPA 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda al carrer Sant Ramon 
s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives i del PPT, i es considera adient 
per a la realització del servei atesa la proximitat amb els ciutadans, zona cèntrica i zona de pas. 
La ubicació del parc auxiliar es considera també adient  amb temps de desplaçament mínim. 
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km diaris recorreguts per fracció 
adequada, d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de l’informe tècnic. 
 
3. La recollida de les fraccions resta, paper/cartró, envasos i vidre està per sota del ratis 
previstos de rendiment de recollida de contenidors per hora (20/25 cont/h) segons s’exposa a la 
pàg. 87 de l’informe tècnic. En rendiment de recollida de la fracció orgànica està al llindar 
inferior d’aquesta forquilla. L’anteriorment exposat va en detriment del servei, atès que està 
dimensionant el servei amb uns rendiments excessivament baixos.  
 
4. Presenta una proposta correcta de kilograms recollits per contenidor / transportats a planta 
de tractament de les diferents fraccions segons es veu als gràfics de la pàg. 88 i explicativa de 
la pàg. 89 de l’informe tècnic. 
 
5. Quant el servei de repàs, presenta una proposta coherent  tant pel numero d’equips com per 
les freqüències de pas segons s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic. També presenta unes 
freqüències elevades de repàs tant al nucli com a l’extraradi i als districtes.  
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors adequat a les necessitats especificades al PPT, 
tal i com es pot observar a les pàgines 37 i 38 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva de 
tots els contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, rentat interior/exterior dels contenidors de 
càrrega lateral de Resta i FORM 1 cop cada 15/21 en funció de l’època i neteja dels 
contenidors de vidre 1 cop cada 90 dies. Referent als contenidors soterrats, els de la fracció 
resta es renten un cop cada 30/60 dies en funció de l’època de l’any, els de form cada 30 dies i 
els d’envasos i vidre 1 cop cada 90 dies.  Com es pot observar millora les condicions del PPT  
incloent la neteja interior/exterior dels contenidors laterals de vidre, així com també ho fa amb 
els contenidors soterrats de la mateixa fracció, per sobre de les neteges estipulades per les 
empreses FCC, ROMERO POLO i TMA.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de l’informe tècnic, 
la oferta de CESPA es considera adequada tot i que presenta un nombre discordant de 
contenidors en superfície per a la recollida de paper, vidre i envasos.  
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Servei de neteja viaria 
 
1. Presenta una proposta coherent entre els metres lineals netejats per a les diferents 
modalitats i les hores del servei dedicades a la realització de les esmentades neteges  tot i que 
globalment es neteja un numero inferior de  metres lineals en comparació amb la resta 
d’empreses,  segons s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic. 
 
2. Presenta una bona proposta de mecanització del servei, realitzant un número 
considerablement superior d’hores d’escombrada no manual envers les hores d’escombrada 
manual, tal i com s’exposa a la pàg. 89 de l’informe tècnic a mode explicatiu i a la gràfica de la 
pàg. 55 del mateix document. 
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les restants 
ofertes, (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor. 
 
4. Presenta una oferta equilibrada en el servei de diumenges i festius, realitzant les modalitats 
d’escombrada manual, manual motoritzada, mixta i polivalent amb vehicle caixa oberta, tot i 
que es troba a faltar el tractament amb aigua. Els serveis de neteja de mercats i altres serveis 
extraordinaris també es consideren correctes d’acord amb el que s’exposa a la pag 59 de 
l’informe. 
 
FCC 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives i del PPT. La proposta d’ubicació de l’oficina verda a l’Avinguda Catalunya, 
s’ajusta als requeriments del Plec de Clàusules administratives i del PPT, i es considera, com 
en els casos anteriors, adequada pels mateixos motius exposats en els casos de SUFI, 
ROMERO POLO i CESPA. La ubicació de parc auxiliar al c/ Vic es troba relativament allunyada 
del centre, comportant majors pèrdues de temps que en la resta dels casos anteriorment 
esmentats.   
 
2. Presenta una proposta d’optimització de rutes de recollida i km recorreguts per fracció, 
adequada d’acord amb l’anàlisi de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de l’informe tècnic. 
 
3. En les fraccions de paper/cartró, envasos i vidre es troba per sota dels ratis previstos de 
rendiment de recollida de contenidors per hora (20/25 h), resultant excessivament baix el 
rendiment proposat per la recollida de la fracció vidre, que està per sota des 10 
contenidors/hora, segons es constata al gràfic de la pàg. 87 de l’informe tècnic. 
 
4. Presenta un rendiment correcte de previsió de carrega (kilograms recollits per contenidor de 
les diferents fraccions). En la valoració del transport a planta presenta un aprofitament correcte 
segons es veu als 2 gràfics de la pàg. 88 de l’informe tècnic. 
 
5. Quant al servei de repàs, presenta una composició correcta d’equips, i un elevat nombre dels 
mateixos amb dedicació excessiva a la zona 2, segons s’exposa a la pàg. 89 de l’informe 
tècnic. 
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors d’acord a les especificacions del PPT, tal i com 
es pot observar a la pàgina 38 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva de tots els 
contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat interior/exterior i rentat interior/exterior dels 
contenidors de càrrega lateral de Resta i FORM 1 cop cada 15/21 en funció de l’època i neteja 
dels contenidors d’envasos 1 cop cada 90 dies. Referent als contenidors soterrats, els de la 
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fracció resta es renten un cop cada 30/60 dies en funció de l’època de l’any, els de form cada 
30 dies i els d’envasos 1 cop cada 90 dies.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17, 18 i 91 de l’informe tècnic, 
la oferta de FCC presenta el número més baix de contenidors de totes les fraccions. El número 
de contenidors laterals de Resta és de 606, molt per sota dels actuals, i en quant a contenidors 
selectius també disminueix la quantitat en comparació amb la resta d’empreses, d’acord a les 
pàgines anteriorment esmentades de l’informe tècnic.  
 
Servei de neteja viaria 
 
1. Presenta un nombre desproporcionat d’hores de dedicació de escombrats manual,  per 
sobre dels metres lineals escombrats mecànicament segons la mitjana de les empreses,  
segons es diu a la pàg. 90 i es pot observar a les gràfiques de la pàgina 55. 
 
No es manté la coherència entre els metres lineals netejats per a les diferents modalitats i les 
hores del servei dedicades a la realització de les esmentades neteges  segons s’exposa a la 
pàg. 90 i 55 de l’informe tècnic.  
 
2. Tot i l’elevat nombre d’hores d’escombrada manual, presenta una bona mecanització del 
servei, tal i com es comenta a la pàg. 90, però amb un excessiu nombre d’hores d’escombrada 
manual, que considerem sobredimensionat.   
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les restants 
ofertes, (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor). 
 
4. Presenta una oferta suficient en el servei de diumenges i festius amb brigades d’acció 
immediata, escombrada manual motoritzada i escombrada mecànica de voreres, d’acord a la 
pàgina 59 de l’informe tècnic, així com també es considera correcta la proposta de neteja de 
mercats i altres serveis extraordinaris. Es troba a faltar la neteja amb aigua. 
 
TMA GRUPO SANCHEZ SL 
 
Servei de recollida de residus 
 
1. La ubicació del magatzem provisional s’ajusta als requeriments del Plec de clàusules 
administratives i del PPT. La ubicació de l’oficina verda a l’Avinguda Ragull no compleix el 
requisit de centralitat urbana exigit al Plec de Clàusules administratives i el PPT . La ubicació 
de parc auxiliar, a l’Avinguda Ragull, també és relativament allunyada.   
 
2. La seva proposta presenta un excessivament elevat rati de km/ dia per a la recollida de les 
diferents fraccions, molt superior a la mitjana de la resta de licitadors, segons es deriva de 
d’anàlisis de dades i gràfic que apareix a la pàg. 86 de l’informe tècnic. Això evidencia una 
deficient planificació de rutes en detriment del servei. 
 
3. En les fraccions de resta, paper/cartró, vidre i envasos es troba per sota dels ratis previstos 
de rendiment de recollida de contenidors per hora. (20/25 cont/h), amb un rendiment de la 
fracció vidre per sota dels 15 contenidors/hora segons es constata al gràfic de la pàg. 87 de 
l’informe tècnic. 
 
4. Presenta un rendiment de previsió de carrega ( kilograms recollits per contenidor de les 
diferents fraccions) molt baix en els casos de les fraccions  resta, orgànica, paper/cartró i vidre. 
En la valoració del transport a planta presenta un aprofitament inferior a la mitjana segons 
s’explicita a la pàg. 88 de l’informe tècnic. 
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5. El servei de repàs es considera correcte en quant a número d’equips (superior a la zona 1 
que és on més es necessita) i freqüències proposades, però poc eficient al proposar-se 
vehicles bicompartimentats sense cap peó.   
 
6. Presenta un servei de neteja de contenidors d’acord a les especificacions del PPT, tal i com 
es pot observar a la pàgina 38 de l’informe tècnic. Oferta neteja exhaustiva de tots els 
contenidors i ubicacions 1 cop cada 30 dies, i rentat interior/exterior i rentat interior/exterior dels 
contenidors de càrrega lateral de Resta i FORM 1 cop cada 15/21 en funció de l’època, neteja 
dels contenidors d’envasos 1 cop cada 90 dies i neteja dels contenidors de vidre 1 cop l’any. 
Referent als contenidors soterrats, els de la fracció resta es renten un cop cada 30/60 dies en 
funció de l’època de l’any, els de form cada 30 dies, els d’envasos 1 cop cada 90 dies i els de 
vidre 1 cop anualment. A les fitxes presentades per TMA trobem certes incoherències a la 
descripció des vehicles de neteja de contenidors soterrats, atès que la descripció pertany a 
vehicles rentacontenidors de càrrega lateral. La oferta de l’empresa TMA millora la de les 
empreses FCC i ROMERO POLO amb la freqüència de neteja dels contenidors de vidre.  
 
7. Referent al pla de contenització, d’acord a les pàgines 11, 12, 17 i 18 de l’informe tècnic, la 
oferta de TMA es considera adequada i dins els ratis establerts al PPT, amb una que es 
considera adequada tot i que presenta un nombre discordant de contenidors en superfície per a 
la recollida de paper, vidre i envasos.  
 
Servei de neteja viaria 
 
1. No es manté la coherència entre els metres lineals netejats per a les diferents modalitats i les 
hores del servei dedicades a la realització de les esmentades neteges, tal i com s’exposa a la 
pàg. 89 de l’informe tècnic 
 
2. Presenta una bona mecanització del servei, amb un considerablement major número d’hores 
dedicades a la neteja no manual que a la neteja manual, tal i es diu a la pàgina 89.  
 
3. La composició d’equips en la modalitat d’escombrada mixta està en la línea de les restants 
ofertes (1 operari), llevat ROMERO POLO que presenta una oferta millor). 
 
4. Presenta una oferta suficient en el servei de diumenges i festius , mercats i altres serveis 
extraordinaris amb escombrada manual, manual motoritzada i mixta, segons s’observa a la 
pàgina 60 de l’informe tècnic. Es troba a faltar la  neteja amb aigua.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.1.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

15,05 11,70 15,10 14,60 13,30 

 
 
A.1.2.- Pla i calendari d’implantació dels serveis continguts a l’oferta  
 
SUFI 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. Aporta 
maquinària  de la seva propietat durant el període de transició per tal d’avançar el 
començament dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de titularitat municipal.   
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ROMERO POLO 
 
Es compromet a complir els terminis pactats al PPT. No presenta calendari d’implantació. No 
aporta maquinària propia durant el període de transició per tal d’avançar el començament dels 
nous serveis. 
 
CESPA 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. Aporta 
maquinària de la seva propietat durant el període de transició per tal d’avançar el començament 
dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de propietat municipal.    
 
FCC 
 
Presenta calendari d’implantació i es compromet a complir els terminis pactats al PPT. Aporta 
maquinària de la seva propietat durant el període de transició per tal d’avançar el començament 
dels nous serveis fins l’arribada de la nova maquinària de propietat municipal.    
 
TMA  
 
Es compromet a complir els terminis pactats al PPT. No presenta calendari d’implantació. No 
aporta maquinària pròpia durant el període de transició per tal d’avançar el començament dels 
nous serveis.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.1.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,85 0,20 0,85 0,85 0,20 

 
 
A.1.3.- La concertació del servei de manteniment de contenidors o de caràcter similar 
amb centres especials de treball locals que ocupin personal discapacitat  
 
SUFI 
 
L’oferta preveu concertar els serveis de manteniment i de neteja exterior de contenidors amb 
l’entitat Engrunes S.L.U. 
 
CESPA 
 
L’oferta preveu concertar els serveis de manteniment de contenidors amb un centre especial de 
treball local de persones amb discapacitat.  
 
FCC 
 
L’oferta preveu concertar el manteniment dels contenidors i llurs ubicacions amb l’entitat Jeroni 
de Moragues 
 
TMA 
 
No proposa cap concertació del servei de manteniment en el sentit indicat a aquest apartat 
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ROMERO POLO 
 
L’oferta preveu contractar el manteniment dels contenidors i la retirada dels soterrats hidràulics 
i muntatge del nou soterrat amb l’entitat Jeroni de Moragues. 
 
Valoració de les ofertes en l’ apartat A.1.3. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,85 0,85 0,45 0,45 0,00 

 
 
Puntuació global apartat A.1. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

A.1.1. 
Organització 

15,05 11,70 15,10 14,60 13,30 

A.1.2.  
Pla i calendari 
d’implantació 

0,85 0,20 0,85 0,85 0,20 

A.1.3. 
Concertació de 

serveis amb 
centres 

especials de 
treball 

0,85 0,85 0,45 0,45 0,00 

Total 16,75 12,75 16,40 15,90 13,50 

 
A2 .-  RECURSOS MATERIALS (fins a 13 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en la 
clàusula 20.A2 
 
Es valorarà: 
 
 A2.1.1- La quantitat total del material proposat, el disseny, la qualitat tècnica, la funcionalitat i l’ 
adequació a les necessitats del servei. S’inclou també la reserva dels recursos materials i del 
manteniment. (90%) 
 
A2.1.2.- El sistema de fabricació dels contenidors en superfície (5%) 
 
A2.1.3.- Els sistemes de senyalització i de posicionament i identificació (5%) 
 
A.2.1.- La quantitat total del material proposat, el disseny, la qualitat tècnica, la 
funcionalitat i l’ adequació a les necessitats del servei. S’inclou també la reserva dels 
recursos materials i del manteniment. (90%) 
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SUFI 
 
1. SUFI proposa un nombre coherent i adequat de vehicles tant per la recollida com per la 
neteja viària, d’acord a les pàgines 99, 100 i 101 de l’informe tècnic. La seva proposta inclou 7 
camions per la recollida lateral, 6 vehicles posteriors (inclou bicompartimentats) i 3 per la 
recollida dels contenidors soterrats. Per la neteja viària proposa la compra de dues 
escombradores de voreres, 3 escombradores de vials i una escombradora sobre camió. Es 
considera una bona proposta atesa la mecanització del nucli, i a la major necessitat 
d’escombrar les voreres que no pas els vials, els quals en cap cas s’embruten tant ni passa la 
gent caminant. També es considera una bona adquisició l’escombradora sobre camió per les 
zones més allunyades del nucli atès el seu major rendiment que les de menor capacitat.  
 
2. En quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva consistent en la 
maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es considera correcte.  
 
3. El seu sistema de manteniment, d’acord a les pàgines 76 i 77 de l’informe tècnic, es 
considera correcte, però millorable, en comparació amb les ofertes de CESPA  i FCC. 
 
CESPA 
 
1. CESPA proposa un nombre adequat pel servei realitzat de vehicles quant a les recollides, 
d’acord a la pàgina 95 i 96 de l’informe tècnic, amb 6 camions de càrrega lateral, 5 vehicles de 
recollida posterior (inclou bicompartimentats) i 3 camions per a la recollida de contenidors 
soterrats. Quant a la maquinària de nova adquisició queda penalitzada per la manca d’inversió 
en maquinària de neteja viària, amb l’excepció d’una única escombradora de voreres.  
 
2. Pel que fa a la reserva de maquinària, proposa un parc de vehicles de reserva consistent en 
la maquinària provinent de la concessió actual, la qual cosa es consideraria correcte si hagués 
maquinària de neteja viària de nova adquisició, però la manca de la mateixa fa que es consideri 
insuficient la reserva de la neteja viària, tot i que la referent a les recollides es considera 
correcta. 
 
3. Presenta el millor programa de manteniment de totes les empreses, tal i com es pot observar 
a les pàgines 71, 72 i 73 de l’informe tècnic, tant per la seva  intervenció correctiva programada 
com per les seves tècniques organitzatives, entenent que pot millorar considerablement el 
servei i evitar pèrdues de temps, i el que és el mateix, econòmiques.  
 
ROMERO POLO, S.A. 
 
1. ROMERO POLO S.A. proposa l’adquisició de 6 vehicles per la recollida lateral, 2 vehicles 
posteriors (inclou bicompartimentat), i 2 vehicles càrrega superior per la recollida soterrada, 
d’acord a l’especificat a les pàgines 96 i 97 de l’informe tècnic. Es considera adequada en 
quant a recollida lateral i superior però insuficient en quant a recollida posterior 
bicompartimentada, atès que amb els dos vehicles ha de realitzar tant la recollida porta a porta 
de les 5 fraccions a Valldoreix i el repàs de les zones més allunyades del nucli. També queda 
penalitzada per incongruències amb els vehicles de càrrega lateral. Pel que fa a la maquinària 
de neteja viària, es considera desproporcionada l’oferta d’adquisició d’1 escombradora de 
voreres front la de 8 escombradores mecàniques de vials, resultant aquesta última 
sobredimensionada. 
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva consistent en la 
maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es considera correcte.  
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3. El seu sistema de manteniment, d’acord a la pàgina 75 de l’informe tècnic, es considera 
correcte, però millorable igual que en el cas de SUFI, en comparació amb les ofertes de 
CESPA  i FCC. 
 
FCC 
 
1. FCC proposa la incorporació de 6 vehicles de càrrega lateral, 2 posteriors (inclou 
bicompartimentats), i 2 camions de càrrega superior. La proposta es considera adequada però 
igual que en el cas de ROMERO POLO el número de vehicles de càrrega posterior 
bicompartimentada es considera insuficient per a la totalitat de tasques que han de realitzar. 
Quant a la maquinària de neteja viària, amb dues escombradores de voreres i cinc 
escombradores de vials, es considera adequat a les necessitats del servei.  
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva consistent en la 
maquinària  provinent de la concessió actual, la qual cosa es considera correcte.  
 
3. El sistema de manteniment es considera correcte i de major nivell que els presentats per 
SUFI, ROMERO POLO i TMA, tal i com es pot observar a la pàgina 74 de l’informe tècnic.   
 
TMA 
 
1. La proposta de nova adquisició de maquinària de TMA, tal i com es pot observar a les 
pàgines 97 i 98 de l’informe tècnic, amb 11 vehicles de càrrega lateral, 6 camions de càrrega 
posterior (inclou bicompartimentat) i 4 per la recollida dels contenidors soterrats es considera 
sobredimensionada com a conseqüència del sobredimensionament del servei, la mala 
planificació de rutes i el baix rendiment dels circuits de recollida. Pel que fa a la maquinària de 
neteja viària, les dues escombradores de voreres es consideren adequades i les 7 
escombradores de vials, igual que en el cas de ROMERO POLO, es consideren excessives pel 
mateixos motius. 
 
2. Quant a la reserva dels materials, proposa un parc de vehicles de reserva consistent en la 
maquinària  provinent de la concessió actual i l’adquisició de 2 vehicles bicompartimentats de 
nova adquisició, la qual cosa es considera per sobre de les necessitats del servei, no sent 
adequada l’adquisició de nova maquinària per la reserva tenint en compte la quantitat de 
vehicles provinents de la concessió actual.  
 
3. En relació amb el manteniment, TMA ofereix un manteniment poc elaborat en comparació 
amb la resta d’empreses, tal i com es veu a la pàgina 75 de l’informe tècnic. 
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.2.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construccines y 
Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

10,20 9,10 10,70 11,35 10,05 

 
 
A.2.2.- El sistema de fabricació dels contenidors en superfície. 
 
SUFI 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
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CESPA 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
 
ROMERO POLO 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant rotomoldeig. 
 
FCC 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant injecció. 
 
TMA 
 
Ofereix contenidors fabricats mitjançant injecció, tot i que deixen la possibilitat d’adquirir-los per 
rotomoldeig a decisió de l’Ajuntament sense cap mena de cost afegit. 
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.2.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,65 0,65 0,65 0,00 0,50 

 
 
A.2.3.- Els sistemes de senyalització i de posicionament i identificació.  
 
En relació amb els sistemes de senyalització, totes les empreses ofereixen el mateix sistema 
tot i que a l’oferta de TMA es troben a faltar components bàsics per al correcte funcionament de 
l’esmentat sistema. 
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.2.3. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 

 
 
Puntuació global apartat A.2. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construccines 
y Contratas, 

S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 

A.2.1 
Maquinària,reserva 

i manteniment 
10,20 9,10 10,70 11,35 10,05 



 

CC/ac/2010159 17 

A.2.2. 
Fabricació 

contenidors 
0,65 0,65 0,65 0,00 0,50 

A.2.3. 
Sistemes de 

senyalització i 
posicionament 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,45 

Total 11,50 10,40 12,00 12,00 11,00 

 
 

A.3.- RECURSOS HUMANS (fins a 10 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en la 
clàusula 20.A3 
 
A.3.1.- La coherència i adequació de la proposta organitzativa del personal directe i indirecte, 
l’organigrama i la optimització dels recursos. (50 %) 
 
A.3.2.- El règim de gestió del personal i el pla de formació: especialment els programes que 
tinguin en compte aspectes de relació amb el ciutadà, la imatge, sostenibilitat, coneixement 
precís dels criteris de recollida selectiva de les diferents categories de residus, conducció 
eficient i bones pràctiques. Es valoraran les hores de formació per categoria i persona. (50 %) 
 
A.3.1. La coherència i adequació de la proposta organitzativa del personal directe i 
indirecte, l’organigrama i la optimització dels recursos. 
 
SUFI 
 
La proposta presenta una plantilla dimensionada coherentment amb el servei ofertat. Atès que 
SUFI presenta uns  rendiments de neteja viària baixos, això implica un major nombre de 
treballadors en quant al servei de neteja. Pel que fa a la recollida d’escombraries, la combinació 
del pla de contenització, els km diaris recorreguts (pàg. 85) i les freqüències de recollida fan 
que la plantilla de SUFI sigui més elevada. Cal esmentar en aquest punt que SUFI realitza la 
composició dels equips d’escombrada manual motoritzada i escombrada mixta sempre amb 
peons especialistes, a diferència de la resta d’empreses que realitzen tasques de neteja 
motoritzada i/o escombrada mixta amb peons ordinaris d’acord al punt 2.12.3 de la pàgina 49 
del present informe. Cal recordar que a l’Annex 1 del Plec de Condicions Administratives 
Particulars especifica que els licitadors han de contemplar que  s’han de reclassificar a peó 
especialista 8 places de peó destinats a neteja viària de l’actual contracta.  
 

CESPA 
 
La proposta està dimensionada d’acord amb el servei ofertat, optimitzant recursos al servei de 
neteja viària amb motiu dels rendiments ofertats (aquests rendiments es poden deduir de les 
gràfiques de les hores anyals treballades i dels ml. netejats de la pàgina 55), molt superiors en 
la neteja manual a la resta d’empreses. CESPA, igual que TMA,  proposa a la seva plantilla una 
quantitat inferior de peons especialistes a l’especificada a l’annex 1 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars, com es pot observar a les taules de les pàgines 105 i 106. 
 
ROMERO POLO 
 
La proposta està dimensionada d’acord al servei ofertat. Com ROMERO POLO presenta uns 
rendiments de recollida molt superiors a la resta d’empreses, això es tradueix en un nombre 
menor de treballadors a la plantilla de l’esmentat servei. A la vegada, presenta menors 
rendiments de neteja viària manual que empreses com CESPA, el que implica un major 
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nombre de treballadors del servei de neteja viària. Aquests rendiments es poden deduir de les 
gràfiques de hores anyals treballades i dels ml. netejats de la pàgina 55 de l’informe. 
 
FCC 

FCC proposa un número de personal inferior a la resta d’empreses, però dimensionat 
coherentment al servei ofertat. El fet de que la contenització de FCC sigui considerablement 
menor a la resta de licitadors (pàg. 90 d’aquest informe) es tradueix amb una necessitat menor 
d’operaris en recollida, neteja, repàs i manteniment, o el que és el mateix, menor personal per 
totes les modalitats que configuren el servei de la recollida de totes les fraccions. Alhora, la 
quantitat de treballadors es veu també reduït perquè en general, les freqüències de recollida 
són menors en FCC que a la resta dels licitadors (gràfiques del punt 2 del present informe 
“Anàlisi dels requeriments del Plec de Clàusules Tècniques”).  

 
TMA 
 
La proposta de TMA està dimensionada d’acord amb el servei ofertat, com es pot veure a la 
pàgina 107. Pel que fa a les recollides, tot i que la seva proposta de contenització és semblant 
a la de ROMERO POLO (sent superior la de ROMERO POLO), necessita una considerable 
major quantitat de personal amb motiu dels baixos rendiments i la seva planificació de rutes.  
 
Valoració total de les ofertes en l’ apartat A.3.1. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

5,00 4,00 4,50 4,50 4,50 

 
 
A.3.2.- El règim de gestió del personal i el pla de formació: especialment els programes 
que tinguin en compte aspectes de relació amb el ciutadà, la imatge, sostenibilitat, 
coneixement precís dels criteris de recollida selectiva de les diferents categories de 
residus, conducció eficient i bones pràctiques. Es valoraran les hores de formació per 
categoria i persona 
 
SUFI 
 
SUFI, igual que CESPA i FCC, d’acord a l’apartat 2.17 de l’informe tècnic, explica la seva 
organització interna i la seva política de personal, presentant una proposta d’organització de 
personal basada en cinc principis bàsics, a més presenta un Codi Ètic i Professional, Pla de 
conciliació de la vida familiar i laboral, un Pla d’acollida per a nous treballadors, Pla d’acollida 
pel personal a subrogar, Pla d’acció Social. A més, presenta molt detalladament la 
reestructuració de la plantilla actual i com quedarà encabida al nou servei.  
 
Les hores anyals destinades a formació, tal i com es pot observar al gràfic de la pàg 104, es 
consideren correctes i suficients en quant a durada i adients en quant a continguts.  Igual que 
en els casos de CESPA i FCC presenta un pla de formació molt detallat per categories 
professionals, continguts mínims i hores dedicades. 
 
CESPA 
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CESPA presenta una proposta d’organització, igual que en els casos de SUFI i FCC, basada 
en cinc principis bàsics, un Codi Ètic i Professional, Pla de conciliació de la vida familiar i 
laboral, un Pla d’Acollida per a nous treballadors i treballadors subrogats. No presenta un pla 
de reestructuració tan treballat i amb el detall de SUFI. 
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació són 
adequades i estan molt per sobre de les propostes presentades per les empreses TMA i 
ROMERO POLO. Igual que en el cas de SUFI, són adients en quant als continguts de la 
formació, i presenta un pla de formació molt detallat per categoria professional, continguts 
mínims i hores dedicades. 
 
ROMERO POLO 
 
L’empresa ROMERO POLO, igual que TMA, no presenta documentació suficient relativa a la 
gestió del personal; presenta una proposta de conveni col·lectiu per a la unificació de personal.  
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació són molt 
baixes, igual que en el cas de TMA. Presenta un pla de formació detallat per categoria 
professional i hores dedicades. 
 
FCC 
 
FCC, igual que en els casos de CESPA i SUFI, presenta una proposta d’organització de 
personal basada en cinc principis bàsics, un Codi Ètic i Professional, Pla de conciliació de la 
vida familiar i laboral, un Pla d’Acollida per a nous treballadors. No presenta un pla de 
reestructuració tan treballat i amb el detall de SUFI.   
 
Com es pot observar al gràfic de la pàg 109 les hores anyals destinades a formació són molt 
superiors a les empreses ROMERO POLO i TMA, són adequades i estan molt per sobre de les 
propostes presentades per les empreses TMA i ROMERO POLO. Igual que en el cas de 
CESPA i SUFI, són adients en quant als continguts de la formació, i presenta un pla de 
formació molt detallat per categories professionals, continguts mínims i hores dedicades. 
 
TMA 
 
TMA no presenta documentació suficient relativa a la gestió del personal; tampoc fa esment en 
relació amb el personal a subrogar ni al procés d’integració dels dos col·lectius que conformen 
el personal a subrogar. 
  
Com es pot observar al gràfic de la pàg. 109 les hores anyals destinades a formació són molt 
baixes; tampoc no són gaire adients quant als continguts de la formació, segons es veu en la 
pàgina 65. 
 
 
Valoració total de les ofertes en l’apartat A.3.2. 
 

SUFI S.A. 
JOSÉ ANTONIO 

ROMERO 
POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

5,00 1,00 4,50 4,50 0,50 

 
 
Puntuació global apartat A.3. 
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Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construccines 
y Contratas, 

S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 

A.3.1 
Proposta 
personal 

5,00 4,00 4,50 4,50 4,50 

A.3.2 
Gestió i 

formació 
5,00 1,00 4,50 4,50 0,50 

Total 10,00 5,00 9,00 9,00 5,00 

 
 
A.4.- MESURES DE SOSTENIBILITAT (fins a 4 punts) 
 
Distribució de la puntuació dels aspectes valorables conformitat amb allò establert en la 
clàusula 20.A4 
 
Maquinària de neteja que garanteixi reducció del consum d’aigua en els tractaments on 
s’utilitzi l’aigua com a mitjà de neteja, vehicles amb tecnologies netes, maquinària i 
vehicles amb menor emissió acústica, reducció de contaminació per emissió de gasos 
d’efecte hivernacle, reducció de contaminació per emissió de gasos que afecten la 
qualitat de l’aire. 
 
A l’apartat 3.1.4 de l’informe hi ha una relació exhaustiva de les mesures de sostenibilitat 
presentades, amb un anàlisi de les emissions  així com de les mesures que es proposes per 
minimitzar l’impacte del servei al medi ambient. 
 
SUFI 
 
La proposta  igual que en els casos de ROMERO POLO, FCC i CESPA també valora la 
sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
SUFI oferta bomba de baix consum (sistema water air): disminueix el nº de recàrregues amb 
benefici pel xassís reduint les emissions de CO2 i el combustible, sistema de reciclat, depuració 
i desbacterització H2O al renta reduint la contaminació atmosfèrica, pneumàtics de baixa 
fricció: alt contingut en silici que substitueix al carboni sense penalitzar en l'agafament ni la 
durada, foment ús combustibles alternatius (bio dièsel,..), turbines d'aspiració de dimensions 
contingudes aïllades limitant al màxim els valors de la pressió sonora, insonorització del grup 
motopropulsor i sistema hidràulic. Recol·lectors compactadors amb grup impulsor i hidràulic 
estan revestits amb poliespan per insonoritzar els equips de la recollida nocturna. 
 
CESPA 
 
La proposta  igual que en els casos de ROMERO POLO, FCC i SUFI també valora la 
sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
Com es pot comprovar a la pàgina 112 i 113 de l’informe tècnic, CESPA oferta  més del 40% 
de la flota de nova adquisició híbrida, utilitza silenciadors de tubs d’escapament 
sobredimensionats, ajusta els motors per donar el par màxim al mínim de revolucions, motors 
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encapsulats, ús de combustibles alternatius, augment de la pressió de treball per estalviar força 
d’aigua, recol·lectors amb caixes altament insonoritzades, sortides d'aire apantallades, bombes 
hidràuliques sobredimensionades per treballar a menys revolucions, ús combustibles 
alternatius ( biodiésel 30%), minimització del cabal i augment de la pressió de treball per 
disminuir el consum d’aigua.  
 
ROMERO POLO 
 
La proposta,  igual que en els casos de CESPA, FCC i SUFI també valora la sostenibilitat a les 
instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
ROMERO POLO presenta maquinària de neteja viària amb cabal regulable en funció de la 
velocitat, sistemes de retenció de pèrdues energètiques (representa menys consum d'energia i 
reducció de les pèrdues de pressió), escombradores amb sistemes de reducció de consum 
d'aigua., vehicles híbrids, cisterna d’aiguabatre i equips hidronetejadors amb sistemes 
d'insonorització, tots els vehicles dotats de carenat. Es penalitza la manca d’informació a les 
fitxes.  
 
FCC 
 
La proposta,  igual que en els casos de ROMERO POLO, CESPA i SUFI també valora la 
sostenibilitat a les instal·lacions fixes, no només als vehicles.  
 
FCC proposa el desplegament d’una flota de vehicles d’última generació propulsats per 
combustibles nets, recuperació d’aigua a vehicles de neteja viària, motorització molt correcta, 
implantació de la ISO 14001 i EMAS, implantació del SIGMAS, creació d'una base de 
referència a través de la qual any rere any un diagnòstic de les incidències mediambientals 
vinculades als serveis prestats, el que permetrà realitzar les rectificacions oportunes i planificar 
solucions de millora a mig termini, etc. 
 
TMA  
 
TMA proposa una flota de vehicles amb tecnologies netes, vehicles de neteja de contenidors 
amb hidropressió amb aigua polvoritzada a gran pressió, les bombes de la cisterna 
incrementen la pressió per reduir el consum, maquinària de neteja viària amb sistemes de 
reutilització d’aigua, i vehicles elèctrics per a la realització de l’escombrada motoritzada. Les 
fitxes no contenen tota la informació.   
 
Puntuació global apartat A.4. 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construcciones 

y Contratas, 
S.A. 

Tecnología 
Medio 

Ambiente 
Grupo 

F.Sánchez, 
S.L. 

A.4.1 
Sostenibilitat 

4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 

Total 4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 
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RESUM PUNTUACIÓ SOBRE 2 (criteris d’adjudicació del contracte no avaluables de 
forma automàtica)  
 
Un cop valorats els diferents aspectes de les ofertes, la valoració global de la documentació 
corresponent als criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica és: 
 

Apartat SUFI S.A. 

JOSÉ 
ANTONIO 
ROMERO 

POLO, S.A. 

Compañía 
Española de 

Servicios 
Públicos 

Auxiliares, 
S.A. 

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. 

Tecnología 
Medio Ambiente 

Grupo 
F.Sánchez, S.L. 

A.1. 
Projecte 

Organitzatiu 
16,75 12,75 16,40 15,90 13,50 

A.2. 
Recursos 
Materials 

11,50 10,40 12,00 12,00 11,00 

A.3. 
Recursos 
Humans 

10,00 5,00 9,00 9,00 5,00 

A.4. 
Sostenibilitat 

4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 

Total 42,25 30,65 41,40 40,90 32,50 

 

 
SEGON.- DISPOSAR la incorporació de l’informe dels serveis tècnics de Serveis Urbans de 30 
de novembre de 2010, així com del document-resum ressenyat, a l’expedient de contractació.” 

 
6è.- Comunicació en acte públic de les puntuacions assignades a les ofertes 
tècniques i obertura del sobre núm. 3 comprensiu de l’oferta i documentació 
econòmica  en data 2 de desembre de 2010, amb el resultat que consta a la 
corresponent acta. 
 
7è.- Informe conjunt de la Intervenció Municipal i dels Tècnics de Serveis Urbans 
de data 10 de desembre de 2010 en el que s’exposa la no concurrència dels 
supòsits que conforme al que preveu la clàusula 17.3) del Plec de clàusules 
administratives particulars justificarien l’exclusió de les empreses licitadores. 
 
8è.- Acord de la Mesa de Contractació, d’aquesta mateixa data, d’assignació 
automàtica de puntuacions de les ofertes econòmiques, en aplicació del que 
estableix la clàusula 20 B) del Plec de clàusules administratives particulars, amb 
la següent resultància: 
 
 
 
 
 

Plica Empresa licitadora Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica     
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Oferta 
econòmica Baixa Puntuació 

Renovació 
papereres 
nucli urbà 
i Mira-Sol 

Servei de neteja 
de grafitis i 
neteges 
especials no 
previstes al Plec 
tècnic 

Implantació 
recollida 
olis 

Implantació 
recollida 
selectiva a 
edificis 
municipals 

Adquisició, 
col.locació 
i gestió 
“opis” Puntuació 

Puntuació 
total 

1 

JOSÉ ANTONIO 
ROMERO POLO, 
S.A.  6.742.500,00 7,00 44,30 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 49,30 

2 

CESPA, COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 7.070.225,66 2,48 23,57 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 28,57 

3 SUFI, S.A.  6.670.721,00 7,99 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00 

4 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, 
S.A.  6.860.847,21 5,37 40,13 39.677,48 54.921,79 24.865,65 24.950,42 119.872,34 4,99 45,11 

5 

TECNOLOGIA 
MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. 
SANCHEZ, S.L.  6.670.342,50 8,00 45,00 40.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 120.000,00 5,00 50,00 

 

QUADRE-RESUM DE PUNTUACIONS PARCIALS I TOTAL 
(Ordenar per ordre decreixent) 
 

Plica Empresa licitadora Puntuació final   

    

Criteris 
d'adjudicació no 
quantificables de 
forma automàtica 

Criteris d'adjudicació 
quantificables de forma 

automàtica 
Puntuació final Proposta 

2 

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES,SA 41,40 28,57 69,97 5ª 

1 
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, 
S.A.  30,65 49,30 79,95 4ª 

5 
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. SANCHEZ, S.L.  32,50 50,00 82,50 3ª 

4 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A.  40,90 45,11 86,01 2ª 

3 SUFI, S.A.  42,25 50,00 92,25 1ª 

II.- PROPOSTA D’ACORDS 
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1r.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària per a l’adjudicació del contracte de gestió i explotació dels 
serveis de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi, 
en règim de concessió administrativa, a l’empara d’allò establert als arts. 8 i 
251 i següents de la Llei 30/ 2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 
 
2n.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT a l’empresa SUFI, S.A. el contracte de 
gestió i explotació dels serveis de recollida i transport de residus urbans i de 
neteja viària del municipi pel preu de 6.670.721,00 €/any (IVA no inclòs),  amb 
subjecció a l’oferta presentada i als Plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques rectors del contracte, i de conformitat amb la previsió 
establerta a la clàusula 22 de l’esmentat Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
3r.- ASSUMIR el compromís de consignació de crèdit suficient per fer front a la 
despesa que el contracte comporti, inclòs l’IVA, en el pressupost municipal 
corresponent a l’exercici de 2011 així com en els pressupostos municipals 
corresponents a les successives anualitats de vigència del contracte, en els 
termes que estableix l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós regulador de les Hisendes Locals. 

 
4t.- REQUERIR a l’adjudicatari provisional a fi que dins el termini de quinze 
dies hàbils a comptar del següent al de publicació del present acord en el 
DOGC o en el perfil de contractant de l’Ajuntament, presenti els documents 
següents: 
 
1) Document acreditatiu d’haver constituït davant la Tresoreria Municipal la 
garantia definitiva del contracte per import de 3.335.360,50 €   
 
2) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació 
en diaris oficials o altres.  
 
3) Contracte d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat amb una 
cobertura mínima de 600.000 € 
 
4) Certificació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditativa que 
l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries en els termes 
establerts per l’article 13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
5) Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social, acreditativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, en els 
termes establerts per l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
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pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
5è.- DISPOSAR que l’adjudicació provisional quedarà elevada a definitiva sense 
necessitat d’adopció de nou acord amb subjecció a la condició que per part de 
l’adjudicatari provisional sigui presentada la documentació requerida a l’anterior 
paràgraf, en els termes que estableix la clàusula 24.1) del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte.  
 
6è.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats, de conformitat amb 
l’article 135.4 de la LCSP i Disposició Transitòria Tercera, punt 2, de la Llei 
34/2010, de 5 d’agost, en la forma establerta als articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, i donar trasllat a la Intervenció i a la 
Tresoreria municipal als efectes escaients. 
 
Tot seguit, la Presidència aixeca la sessió essent les 11:45 hores, de tot el qual 
com a Secretari de la Mesa en certifico. 
  
La Presidenta 
 
 
 
Cristina Paraira Beser 
                                                                          
 
Els/les Vocals 
 
 
 
Jaume Massanés i Papell Marisa Alvarez Peña 
 
 
 
Gerard Riba García Francesc Carulla i Gratacós 
 
 
 
Concha Cortés Sánchez 
 
La Secretària 
 
 
 
Montserrat de Juan Monzón 


