ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

A Forallac, essent les 20:30 hores del dia vint-i-set d’octubre de dos mil setze, es reuneix a la
sala de sessions de l’ajuntament, la Junta de Govern Local sota la presidència de l’alcalde Josep
Sala Leal, amb l’assistència dels regidors Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch i Núria
Lagraña Font, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.
Hi assisteix a requeriment de l’alcalde la regidora Marta Chicot Salgas.
1.- SOL.LICITUD DE L’EMPRESA A.J. RUZ, SL DE LLIURAMENT D’UNA CÒPIA
DE L’EXPEDIENT 1.4.2.4-12/2016, DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I CONTROL,
MANTENIMENT I NETEJA DE LA DEIXALLERIA AL MUNICIPI DE FORALLAC.Atès que mitjançant escrit de data 19 d’octubre de 2016 (R.E. núm. 2480 de 19/10/2016), la
senyora JEA en representació de l’empresa A.J. Ruz, SL, ha sol.licitat que essent interessada en
el procediment se li faciliti còpia de l’expedient de contractació dels serveis de recollida i
transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de
Forallac.
Atès que l’empresa A.J. Ruz, SL té la condició d’interessada en el procediment al haver
participat en la licitació.
Atès que el Tribunal Suprem en les sentències de 14 de novembre de 2000 i 19 de maig de 2003 i
en relació al dret dels interessats a obtenir còpies, va assenyalar que si algun dels licitadors o
candidats vol conèixer en tota la seva extensió el contingut de les proposicions, l’òrgan de
contractació està obligat a posar-ho de manifest, la qual cosa comporta la possibilitat d’examinar
l’expedient i inclús prendre notes respecte d’ell, però en absolut pot ser interpretat en el sentit de
que es lliuri còpia de tot el que han presentat els altres licitadors.
Atès que assenyalat l’anterior, l’empresa A.J. Ruz, SL en la seva condició d’interessada i de
conformitat amb el que disposa l’apartat a) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
té dret de vista de l’expedient, excepte la considerada confidencial per l’òrgan de contractació
segons el que preveuen l’article 153 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i l’article 3.a) de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Atès que per les raons exposades, es considera que de l’expedient 1.4.2.4-12/2016, de
contractació dels serveis de recollida i transport de residus municipals i control, manteniment i
neteja de la deixalleria al municipi de Forallac, té caràcter confidencial la documentació següent:
- qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.
- la facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
Vist el que disposa l’article 153 del TRLCSP,
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Denegar la petició formulada per la senyora JEA en representació de l’empresa A.J.
Ruz, SL, de lliurament d’una còpia de l’expedient de contractació dels serveis de recollida i
transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de
Forallac
Segon.- Donar vista de l'expedient de contractació, excepte la documentació considerada
confidencial a què s’ha fet referència en la part expositiva d’aquest acord, a la senyora Josefa
Estévez Alba en representació de l’empresa A.J. Ruz, SL, per tal que pugui examinar-lo a les

oficines municipals situades al carrer Unió, 3 de Vulpellac, de dilluns a divendres i de les 15:00 a
les 20:00 hores, en el termini màxim de deu dies des de la notificació d'aquesta resolució.
Tercer.- Notificar el contingut del present acord a la interessada.
2.-DECLARACIÓ OFERTA MÉS AVANTATJOSA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS I CONTROL, MANTENIMENT I NETEJA DE LA
DEIXALLERIA AL MUNICIPI DE FORALLAC (Exp. 1.4.2.4-12/2016).- Atès que la Junta
de Govern Local en sessió de 22 de juliol de 2016 va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, dels serveis
de recollida i transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al
municipi de Forallac.
Atès que dins el termini legal establert van presentar oferta les següents empreses:
1.- Servitransfer, SL (R.E. núm. 2097 de 13/9/2016).
2.- A.J. Ruz, SL (R.E. núm. 2102 de 13/9/2016).
Atès que la Mesa de contractació en sessió pública celebrada el dia 28 de setembre de 2016, va
declarar ADMESES les dues proposicions presentades a la licitació, procedint seguidament a
l’obertura del «Sobre B» - Documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenguin
d’un judici de valor-, disposant que tota la documentació passés al tècnic redactor dels plecs
perquè emetés informe.
Atès que la Mesa de contractació en sessió pública celebrada el dia 13 d’octubre de 2016, va
donar publicitat a la valoració dels criteris d’adjudicació que per a la seva avaluació depenen
d’un judici de valor (Sobre B), amb el següent resultat:
Elements a valorar

Puntuació

Propostes a valorar
A.J. RUZ, SL

B.1. Memòria tècnica d’explotació dels serveis

SERVITRANSFER, SL

15 punts

B.1.1.Organització del servei de recollida de RSU

4 punts

B.1.2. Organització del servei de recollida de FORM

2 punts

B.1.3. Organització dels servei de recollida de Papercartró
B.1.4. Organització dels servei de recollida d’Envasos

0,5 punts

B.1.5. Organització dels servei de recollida de Vidre

0,5 punts

0,5 punts

4 punts

6,5 punts

B.1.6. Organització dels servei de recollida de
Voluminosos
B.1.7 Organització dels servei de la deixalleria

1 punt

0,5 punts

1 punt

2 punts

1,25 punts

2 punts

B.1.8. Geoposicionament dels contenidors

2 punts

0 punts

2 punts

B.1.9 Descripció de les rutes a realitzar

2,5 punts

2,25 punts

2,5 punts

B.2. Mitjans materials

10 punts

B.2.1. Instal·lacions.

4 punts

B.2.1.1. Idoneïtat de la ubicació de la base logística del servei
B.2.1.2. Descripció detallada de les característiques tècniques de
les instal·lacions pròpies de l’adjudicatari
B.2.2. Característiques vehicles i maquinària

3 punts

1 punt

3 punts

1 punt

0,5 punts

1 punt

4 punts

B.2.2.1 Característiques tècniques dels vehicles

2 punts

2 punts

1,25 punts

B.2.2.2 Adaptació dels vehicles a les necessitats del servei

2 punts

2 punts

2 punts

B.2.3. Característiques tècniques dels contenidors

2 punts

B.2.3.1 Característiques tècniques dels contenidors proposats
B.2.3.2 Adaptació dels contenidors proposats a les
necessitats del servei
B.3. Mitjans humans

1 punt

1 punt

0,75 punts

1 punt

1 punt

1 punt

5 punts

B.3.1. Estructura i organigrama dels serveis

1 punt

0,75 punts

1 punt

B.3.2. Adequació i justificació dels recursos humans

2 punts

1,75 punts

2 punts

B.3.3. Perfil laboral del responsable del servei

2 punts

1,25 punts

2 punts

B.4. Millores. Millores i actuacions proposades pel licitador en
relació als requeriments del servei mínim descrit al plec de
condicions tècniques, sense que això suposi cap cost addicional
per l’Ajuntament.

15 punts

9 punts

15 punts

TOTAL

45 punts

28,25 punts

43 punts

Atès que seguidament la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del «Sobre C»-Criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica-, disposant que tota la documentació passés al
tècnic redactor dels plecs perquè emetés informe de les proposicions econòmiques així com la
valoració de les mateixes.
Atès que la Mesa de contractació reunida el dia 19 d’octubre de 2016, va donar publicitat a la
valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (Sobre C), amb el següent
resultat:
A.J. RUZ

Millor oferta econòmica
Capacitat de resposta davant de serveis d'emergència
Percentatge econòmic addicional per campanyes
Temps de posada en marxa del servei
Normes ISO Qualitat i Medi Ambient
Total puntuació Sobre C

44,99
0,25
2,00
3,00
2,00
52,24

SERVITRANSFER

44,04
3,00
2,00
3,00
2,00
54,04

Atès que a continuació la Mesa de contractació va procedir a donar lectura de les puntuacions
totals obtingudes pels licitadors atenent els criteris subjectes a un judici de valor (Sobre B) i els
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (Sobre C), amb el següent resultat:
PROPOSTA

1
2

EMPRESA

SERVITRANSFER, S.L.
A.J. RUZ S.L.

PUNTUACIÓ
SOBRE B

PUNTUACIÓ
SOBRE C

PUNTUACIÓ
TOTAL

43,00
28,25

54,04
52,24

97,04
80,49

Atès que a la vista de l’exposat, la Mesa va acordar:
Primer.- Classificar per ordre decreixent, de conformitat amb el que disposa l’article 151 del
TRLCSP, les proposicions presentades i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals, d’acord amb el següent:
PROPOSTA
1
2

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL
SERVITRANSFER, S.L.
97,04
A.J. RUZ S.L.
80,49

Segon.- Formular proposta d’adjudicació del contracte administratiu dels serveis de recollida i
transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de
Forallac, a favor de l’empresa SERVITRANSFER, S.L.
De conformitat amb el que disposa l’article 151 del R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Declarar com a oferta més avantatjosa per a l’adjudicació del contracte, la presentada
per l’empresa Servitransfer, SL, amb NIF XXXXXXXX, al haver resultat ser la proposició que
ha obtingut la major puntuació.
Segon.- Requerir a l’empresa Servitransfer, SL, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptats a partir del següent d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
- Certificat positiu de l’agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que l'empresa es
troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l'Estat o l’autorització a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació
d’això.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social o l’autorització a l’òrgan
de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 33.948,70 €,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
- Documentació (pòlissa i rebut de pagament) de l'assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits
especificats a la clàusula 2.13 del Plec de clàusules administratives particulars.
Tercer.- Advertir a Servitransfer, SL, que de no complimentar-se adequadament el requeriment
en el termini indicat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
I essent les 20:50 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde amb mi la secretària que en
dono fe.

