
 

Exp.: 55/2018 

ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DELS  SERVEIS  PER  A LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS  SÒLIDS  URBANS,  VOLUMINOSOS,  ENVASOS  LLEUGERS  I 
TRANSPORT A LA PLANTA DE TRACTAMENT, DEL MUNICIPI DE BETXÍ.

ACTA DE LA SESSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE NÚM. 2

Identificació de la sessió: 

Acta de la sessió relativa a la valoració del sobre núm. 2, que conté la documentació 
sobre  els  criteris  la  ponderació  dels  quals  depèn  d’un  judici  de  valor,  en  el 
CONTRACTE  DELS  SERVEIS  PER  A  LA  RECOLLIDA  DE  RESIDUS  SÒLIDS 
URBANS, VOLUMINOSOS, ENVASOS LLEUGERS I TRANSPORT A LA PLANTA DE 
TRACTAMENT, DEL MUNICIPI DE BETXÍ.

Dates de la sessió:

Dia 11 de maig de 2018. Hora: 10.00 hores.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president
Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora
Sr. Fabio Alemany Paradís, tècnic al servei de l’Ajuntament

Secretari: Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari
 
Desenvolupament de la sessió:

En primer lloc, per la secretaria de la mesa es dóna compte d’un error material detectat 

en l’acta de la sessió celebrada per la mesa el dia 3 de maig de 2018, atès que en la 

relació de la documentació presentada en el sobre número 2 no es va citar el Tom 4 

relatiu als criteris socials.

Així, la documentació aportada pel licitador en el sobre núm. 2 queda com segueix:

Tom 1. Proposta del servei

Tom 2. Adequació tècnica del projecte ofertat per a complir les prestacions exigides

Tom 3. Criteris mediambientals 

Tom 4. Criteris socials

Seguidament, per la Mesa es procedeix i a l’examen i valoració del contingut del sobre 

núm. 2 presentat pel licitador admés al procediment, d’acord amb els criteris 

de  valoració  establerts  en l’apartat  15.2  del  Plec  de  clàusules  administratives 

particulars.

 



 

Informe i qualificació:

Criteris d’adjudicació valorables mitjançant judici de valor: fins a 30 punts
15.2.1.1 Adequació tècnica al projecte Fins a 20 punts Valoració oferta 

FCC, SA
A. Planificació dels treballs Fins a 5 punts 5 punts
B. Mitjans humans Fins a 5 punts 5 punts
C. Adequació de contenidors Fins a 5 punts 5 punts
D. Coherència dels continguts relacionats Fins a 5 punts 5 punts

15.2.1.2 Criteris mediambientals Fins a 8 punts
Sistema de gestió ambiental Fins a 1 punt 1 punt
Maquinària amb requisits sonors Fins a 2 punts 0i

Ús eficient de l’aigua Fins a 1 punt 1 punt
Educació ambiental Fins a 1 punt 1 punt
Camió de recollida RSU amb gas Fins a 3 punts 0
15.2.1.3 Criteris socials d’adjudicació Fins a 2 punts
Pla d’igualtat Fins a 2 punts 1 puntii

Total puntuació sobre núm. 2 24 punts

En relació a la documentació tècnica del camió de recollida, la mesa adverteix que 

esta es presentarà prèvia formalització del contracte.

La Mesa dóna per finalitzada la valoració de la proposició presentada, que es donarà a 

conèixer en l’acte públic a celebrar el proper dimarts, dia 15 de maig de 2018, i es 

procedirà a l’obertura del sobre núm. 3

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta.

Signen l’acta,

L’alcalde president La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora actal. Fabio Alemany Paradís

Celina I. Candau Ramos Arquitecte tècnic

Josep Lluís Herráiz Escribano

Secretari de la mesa

 



i No se presenta la concessió de l’homologació, i sols del camió de recollida.

ii Haurà de presentar el document firmat per l’empresa i el treballadors en el termini d’un mes des de la 
formalització del contracte el document firmat per l’empresa i el treballadors.
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