
Ajuntament de Els Poblets

ACTA

MESA DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS , EL SEU TRANSPORT A L’ABOCADOR I

NETEJA URBANA

OBERTURA DE SOBRES B: CRITERIS AVALUABLES QUE DEPENEN D’UN
JUÍ DE VALOR

DATA DE CELEBRACIÓ: 1 de febrer de 2016
PRESENTS: President: Salvador Sendra I Gasquet

Vocals:
Amparo Gil Torrella, Secretària-Interventora
Carolina Vives Bolufer (P.S.P.V.-P.S.O.E.)
José Luis Mas Sola  ( Compromís per Els Poblets)
Francisco José Pérez Ribot (P.I.R.E.E.)
Jaime Ivars Mut (P.P.)

Secretari: Pepe Bahamonde Andrés

ABSENTS: ---

HORA D’INICI: 13’23 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 13’51 hores

A les  13’23 hores es reuneix la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte
de serveis de recollida de residus sòlids urbans, el seu transport a l’abocador i neteja
urbana , mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, amb la
composició establerta en la clàusula 8ª de les administratives, en sessió no pública i
prèvia a la sessió pública per a l’obertura dels sobres B presentats pels licitadors.

El President de la Mesa de Contractació declara oberta la sessió i es dóna compte del
resultat del tràmit de subsanació de les deficiències detectades en la documentació
general per la Mesa en la seua reunió de 25 de gener de 2016, segons consta en
diligència de data 26 de gener.

Acte seguit es procedeix a qualificar les subsanacions presentades per les licitadores
requerides :

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXLIARES S.A.
acredita la solvència técnica i econòmica mitjançant la classificació requerida en la
clàusula 7.3.1. f) de les administratives i declaració responsable de la seua vigencia,
degudament  autènticades.
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A la vista de tot això la Mesa de Contractació acorda admetre a aquesta licitació pública
a tots els licitadors presentats :

LICITADOR

URBASER S.A.

TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES S.A.U.

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES

S.A.

S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA
DE VALENCIA

GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS

MEDIOAMBIENTALES ,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.

LIMPIEZAS , AJARDINAMIENTOS Y
SERVICIOS SERALIA S.A.

Acte seguit es procedeix, en acte públic, a l’obertura dels sobres B presentats pels
licitadors admesos.

Havent sigut notificats tots els representants de les empreses participants de la
celebració d’aquesta Mesa , estan presents els següents:

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

URBASER S.A.

TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.U.

S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA

Acte seguit es procedeix a l’obertura dels sobres B presentats pels licitadors admesos i
que conté els criteris avaluables que depenen d’un juí de valor d’acord amb la clàusula
7.3.2. del Plec d’administratives:

S’enumera breument la documentació presentada en els sobres B:

LICITADOR: URBASER S.A.

- Llibre 1: àmbit territorial- sectorització dels serveis; anàlisi de producció de
residus; dades bàsiques dels serveis (ratios); pla de justificació i organització del
servei de recollida i transport de R.S.U.; justificació; Pla de contenerització;
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dimensionament del servei; Annex I: organigrama general de la gestió dels
serveis de recollida de RSU en el municipi dels Poblets; Annex II: plànols dels
serveis de recollida de residus.

- Llibre 2: àmbit territorial –sectorització dels serveis; dades bàsiques dels serveis-
ratio; pla organització del servei: netejes bàsiques; netejes especifiques; netejes
d’acció inmediata en casos d’emergència; dimensionament del servei; Annex I
(organigrama general de la gestió dels serveis de neteja viària); Annex II
(plànols dels serveis de neteja viària)

- Llibre 3: organització; direcció del servei i departaments de recolzament;
número de treballadors i plantilla; funcions del personal; control intern dels
serveis; modalitat del servei de prevenció; sistema integrat de gestió (qualitat,
prevenció, medi ambient i eficiència energètica); gestió de personal; Annex I
(certificats de qualitat, medi ambient i prevenció); Annex II (política de qualitat,
medi ambient i prevenció); Annex III ( sistema integrat de gestió, qualitat,
prevenció  , medi ambient)

- Llibre 4: mitjans mecànics i materials dels serveis; característiques tècniques de
la maquinària i dels materials; aplicació informàtica de gestió dels serveis; gestió
integral de la maquinària; manteniment general de la maquinària i organització
de tallers; instal·lacions; programa de manteniment d’instal·lacions

- Llibre 5: imatge i identificació; uniformitat d’imatge del servei; equips de
protecció; mitjans per a la identificació del personal del servei; Annex I
(eixemples d’estudi i imatge en vehicles)

- Llibre 6: campanya de concienciació

LICITADOR: TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.U.

- Llibre 1: servei de recollida de RSU; servei de netejat de contenidors; servei de
recollida de restos vegetals; servei de recollida de paper-cartó; servei de
recollida d’envasos lleugers, servei de recollida d’enseres; altres residus; servei
de manteniment i reposició de contenidors; resum dels serveis; resum de mitjans
humans.

- Llibre 2: proposta de zonificació-nivells de qualitat en el municipi; servei
d’escombrada mecánica; servei de baldeig; servei d’hidroneteja d’alta pressió;
servei de neteja del mercat setmanal; servei de neteja en festes; neteja de
vessaments incontrolats; servei de neteja de mobiliari urbà; servei de neteja de
pintades i cartells; servei de neteja d’escossells, servei de neteja d’embornals;
servei de neteja d’excrements; servei de neteja d’emergències ; organització
setmanal dels serveis; resum de mitjans humans directes

- Llibre 3: organigrama i organització del contracte; responsabilitats del personal
indirecte; sistema de seguiment i control de la prestació del servei.

- Llibre 4: descripció de la maquinària proposada; pla de manteniment dels
vehicles; pla de neteja i repàs de pintura; eines i ferramentes del servei.
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- Llibre 5: identitat corporativa amb imatge creativa; detall del vestuari.

- Llibre 6: estratègia del programa de concienciació i sensibilitat cap al medi
ambient urbà; marc legal, objectius, àmbit d’actuació; actuacions del PCSMU;
investigació i formació dins del programa de I+D+C.

LICITADOR: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

- Llibre 1: servei de recollida i transport de RSU; recollides selectives; recollida
de voluminosos; recollida de residus vegetals; recollida industrial i comercial;
recollida d’animals morts; recollida de residus procedents dels serveis de neteja
urbana; recollida de paper-cartó i envasos d’edificis públics i col·legis; pla de
contenerització.

- Llibre 2: netejes bàsiques; netejes especifiques; neteja d’acció immediata en
casos d’emergència.

- Llibre 3: organigrama general; repartiment de funcions i recursos de
l’organització general; instal·lacions fixes; programa informàtic de gestió; gestió
de control de qualitat i gestió mediambiental del servei; seguretat i salut en el
treball, prevenció de riscos laborals; segur de responsabilitat civil; carta de
serveis al ciutadà, taules resum; mitjans humans; recolzament de l’estructura
general de l’empresa; termini d’inici i disponibilitat de mitjans dels serveis;
Annex I (documentació gràfica)

- Llibre 4: mitjans materials actualment adscrits al servei.

- Llibre 5: imatge i identificació dels serveis.

- Llibre 6: campanya de concienciació i informació ciutadana.

LICITADOR: CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES S.A.

-Llibre 1: anàlisi de producció de residus; recollida de fracció orgànica i resto;
recollida d’envasos lleugers; recollida de paper i cartó; recollida de residus vegetals;
recollida de voluminosos; netejat de contenidors; manteniment i reposició de
contenidors; altres serveis; quadre resum dels serveis.

- Llibre 2: proposta de zonificació; dimensionament del servei; escombrada
mecànica de voreres: escombrada mecànica de calçades; baldeig manual de voreres;
baldeig mecànic de calçades; hidroneteja d’alta pressió; netejes especifiques; quadre
resum dels serveis; Annex I (dimensionament del servei).

- Llibre 3: resum de plantilla de prestació directa; mitjans de direcció, vigilància
i control; mitjans tècnics; mitjans relatius a qualitat, medi ambient i prevenció de riscos
laborals; organigrama de mitjans indirectes; sistemes informàtics de control;
instal·lacions proposades; Annex I (certificats).

- Llibre 4: vehicles i maquinària ofertats; descripció técnica de la maquinària;
idoneïtat de la maquinària; pla de manteniment.
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- Llibre 5: proposta d’uniformitat; sistema de gestió i identificació del personal

- LLibre 6: proposta de campanyes; eixemple de cronograma

- Llibre 7: plànols del servei

LICITADOR: S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALÈNCIA

-Llibre 1: anàlisi de producció de residus; memòria descriptiva de prestació del
servei; metodologia i sistema de recollida per a la recollida i transport de cada tipus de
residus; metodolgia i sistema de netejat de contenidors; dimensionament i equips a
utilizar, justificació de rendiments; jornades , freqüències i horaris del servei;
informació gràfica relativa a recorreguts de recollida i transport de cadascuna de les
fraccions, ubicació de contenidors; pla de contenerització; index de taules.

- Llibre 2: proposta de zonficació-nivells de qualitat en el municipi; memòria
descriptiva de prestació de cadascú dels serveis de neteja viària; metodologia i sistema
triat per a cadascuna de les operacions de neteja viària; dimensionament dels equips
humans i tècnics a utilizar, justificació i rendiments; jornades, freqüències i horaris del
servei; informació gràfica relativa als diferents serveis; index de taules.

- Llibre 3: mitjans humans i tècnics per a la direcció, vigilància i control del
servei; mitjans humans i tècnics per a la prestació de serveis de tipus tècnic; mitjans
humans i tècnics relatius amb actuacions en matèria de qualitat, medi ambient i
prevenció de riscos laborals; organigrama general de mitjans indirectes i directes del
servei.

- Llibre 4: mitjans propietat de l’Ajuntament; mitjans a incorporar al servei; pla
de manteniment de la maquinària

- Llibre 5: descripció de la quantitat i tipus d’uniforme del servei proposat;
equips de protecció individual; mitjans per a la identificació del personal del servei.

- Llibre 6: objecte de la proposta; actuacions a l’inici del contracte; actuacions
periòdiques al llarg del contracte.

LICITADOR: GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES ,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES , CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.

- Llibre 1: abast del contracte; àmbit; estructura urbana i entorn; generació de
residus; serveis de recollida  de residus; servei de recollida de RSU; servei de
recollida general de RSU; servei de recollida selectiva d’envasos lleugers i
paper/cartó; servei de recollida de voluminosos i enseres; recollida de residus
vegetals; recollida industrial i comercial; recollida d’animals morts abandonats
en la via pública; recollida de residus procedents dels serveis de neteja urbana;
netejat i desinfecció de contenidors; manteniment i reposició de contenidors;
resum del servei de recollida de RSU; documentació gràfica.

- Llibre 2: neteja urbana en Els Poblets; gestió de la neteja viària; escombrada;
baldeig i reg; netejes especifiques; manteniment , neteja i buidat de papereres;
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netejes d’emergència; resum del servei de neteja viària; documentació gràfica.

- Llibre 3: mitjans indirectes del servei; organització i planificació dels serveis.

- Llibre 4: eines, vehicles i maquinària; instal·lacions; sistema d’informació i
control; Annex I (fitxes tècniques).

- Llibre 5: imatge corporativa

- Llibre 6: “los peques también reciclamos”; foment de la recollida selectiva
d’envasos de plàstic , paper i cartó; recicla el teu oli de cuina usat; reciclatge
solidari; activitats dia mundial del reciclatge; activitats dia mundial del medi
ambient; zones verdes , zones netes; “ponte las pilas”; eliminació d’abocadors
il·legals; graffitis , art urbà; la teua mascota, la teua responsabilitat; un nadal
reciclat.

LICITADOR: LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA
S.A.

- Llibre 1: anàlisi de la reducció de residus; memòria descriptiva dels serveis de
recollida de residus sòlids urbans; dimensionament, jornades i freqüències,
metodología i dimensionament del servei de neteja urbana; pla de
contenerització; personal per a l’execució del servei; maquinària per a l’execució
del servei; informació gràfica.

- Llibre 2: generalitats de la neteja viària; proposta de zonificació ,
dimensionament , jornades i freqüències; memoria descriptiva dels serveis de
neteja viària; metodología i dimensionament del servei de neteja urbana;
personal per a l’execució del servei; maquinària per a l’execució del servei;
infromació gràfica.

- Llibre 3: mitjans humans indirectes; organigrama general de mitjans indirectes i
directes del servei.

- Llibre 4: quadre resum de la maquinària; servei de recollida i transport de
residus ; contenerització; servei de neteja urbana; sistemes de control en els
vehicles; taller bàsic i manteniment dels equips.

- Llibre 5: roba del personal del servei; mode d’identificació en els serveis de
recollida i neteja.

- Llibre 6: campanya de concienciació

D’acord amb el disposat en la clàusula 10ª del Plec d’administratives, la Mesa acorda
donar trasllat de tota la documentació al serveis tècnics a efectes de que siga realitzada
la corresponent valoració d’acord amb aquest plec i el de prescripcions tècniques,
informes deuran estar en poder de la Mesa dins dels 15 dies naturals següents al de la
seua sol·licitud.


