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ANUNCI DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (valoració del sobre núm. 2). 

Es fa públic que la Mesa de Contractació constituïda en l’expedient per a l’adjudicació 
del contracte de serveis de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic de L’Aldea, 
expedient aprovat per la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2017, en la seva 
sessió de data 13 de setembre de 2017 va acordar l’aprovació de l’informe de 
valoració emès pel COPATE en relació als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor. 

Tot seguit es transcriu dit informe 

El President La Secretària 

Daniel Andreu i Falcó  Mercedes Vallès Bertomeu 
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INFORME VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN 
D’UN JUDICI DE VALOR 

 
German Zubeldia com a Enginyer Industrial de l’Agència d’Energia del COPATE i Marga 
Estorach i Fatsini com a responsable de l’Agència de l’Energia del COPATE, redacten el 
present INFORME VALORACIÓ DELS CRITERIS  a petició de l’Ajuntament de Aldea i amb motiu 
de la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE L’ALDEA. 
 

■OBJECTE DEL CONCURS El concurs té per objecte l’adjudicació, per procediment 
obert atenent a una pluralitat de criteris, el contracte de gestió de serveis públics 
següent: 

 

Denominació 
Pressupost licitació  

(iva exclòs) 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE L’ALDEA 

42.350 €/any 

 
L'import del pressupost base de licitació del concurs s’estableix en: 
 
QUARANTA DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS ANUALS (IVA EXCLÒS)  

■PRESENTACIÓ D’OFERTES 

S’han presentat 4 ofertes, essent les següents ordenades segons registre d’entrada de la 
presentació de l’oferta a l’Ajuntament: 
 

NÚM. 
OFERT
A 

NOM EMPRESA DATA - NÚMERO 
REGISTRE ENTRADA 

1 AQUALLAR I SALVADÓ (AQUALLAR) 2017-2052 

2 ALSO CASALS INSTAL·LACIONS SL (ALSO 
CASALS) 

2017-2053 

3 RIEMAR (RIEMAR) 2017-2061 

4 SECE (SECE) 2017-2062 

■ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES 

Els criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor estan establerts en la  
Clàusula 1.11) Criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules que es transcriuen a continuació: 
 

Els licitadors hauran de presentar dintre del sobre núm. 2 un Pla Bàsic de Funcionament i 
Organització del Servei,  amb el contingut i condicions de la clàusula 7 del Plec de condicions 
Tècniques. Per avaluar el “Pla bàsic de funcionament i organització del Servei” s’atendrà 
particularment al grau de coneixement i comprensió del Servei. S’atribuirà a cadascun dels 
subapartats que s’esmenten la puntuació màxima que igualment s’especifica: 

 

Subapartats Punts 

Conjunt del personal adscrit al contracte, indicant-ne la dedicació i titulació acadèmica o 

professional. 
5 

Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte 10 

Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control 10 
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Subapartats Punts 

Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb indicació dels 

seus punts febles 
10 

Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al contracte 5 

Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, donaran 

suport al contracte 
5 

Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant l'horari no 

laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius 
5 

Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en la 

gestió tècnico/administrativa, en la gestió informàtica de les avaries i en la gestió 

informàtica dels programes 

5 

Total 55 

 

■ VALORACIÓ DE CADASCUNA DE LES PROPOSTES 

Consideracions generals de la valoració 

 
Es  tindran en compte les següents consideracions generals en la valoració de les ofertes: 

Els licitadors hauran de presentar un pla bàsic de funcionament i organització del servei de 
manteniment i conservació de la xarxa de manteniment d’enllumenat públic, detallant 
particularment: 

 

a) Conjunt del personal adscrit al contracte, indicant-ne la dedicació i titulació acadèmica o 
professional. 

b) Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte 

c) Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control 

d) Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb indicació dels 
seus punts febles 

e) Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al contracte 

f) Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, donaran suport 
al contracte 

g) Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant l'horari no 
laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius 

h) Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en la 
gestió tècnico/administrativa, en la gestió informàtica de les avaries i en la gestió 
informàtica dels programes 

 

El Pla bàsic de funcionament i organització s’haurà de presentar seguint els punts detallats. 

El Pla bàsic de funcionament i organització del Servei pretén posar de manifest el grau de 
coneixement i comprensió del concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el 
licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest 
concret servei a l’Aldea dut a terme pel licitador i la coherència i viabilitat de cadascuna de les 
propostes tècniques de funcionament. Per aquest motiu, s’atorgarà major puntuació a les 
propostes que, ajustant-se a allò que es demana, particularment en el que es refereix a 
l’esquema i l’ordre d’exposició, presentin un nivell de concreció i detall més elevat, identifiquin 
els aspectes característics i punts crítics del Servei i proposin coherentment i en conseqüència 
la racionalització o millora de procediments que s’escaigui. Es valorarà negativament, per 
contra, la inclusió d’informacions supèrflues o no rellevants. 
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Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 

a) Conjunt de personal adscrit al contracte. (fins a 5 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 5,00 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara el 
personal adscrit al servei, indicant-ne la dedicació i titulació acadèmica, així com que ho 
acrediti. Per a la resta de les ofertes la puntuació decreixerà en cada cas en funció del grau de 
detall i desenvolupament aportat en referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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a) Conjunt de personal adscrit al contracte. (fins a 5 punts) 

 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 5 punts) 

3 RIEMAR Considera 1 enginyer tècnic industrial especialitat electricitat (responsable del contracte)  com oficial acreditat de baixa tensió. 

Incorpora una descripció detallada del personal adscrit al servei, amb la seva disponibilitat, que no vol dir dedicació. Posa a disposició 
de la contracta 1 enginyer tècnic, 1 tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal·lacions, 3 ajudants i 1 administratiu , a part dels 
que es demanen en el plec. 

No s’especifiquen els horaris del personal. 

S’aporta copia de titulació d’enginyer tècnic industrial que convalida carnet acreditatiu corresponent instal·lador oficial de baixa tensió. 

S’acrediten els requisits tècnics i les titulacions de cadascun. 

5,00 

4 SECE Considera 1 enginyer tècnic industrial (responsable del contracte)  com oficial acreditat de baixa tensió. 

Incorpora una descripció detallada del personal adscrit al servei, amb la seva dedicació. Posa a disposició de la contracta 4 enginyer 
tècnics, 2 tècnic especialitzats, 7 operaris, 1 administratiu i 1 informàtic, a part dels que es demanen en el plec. 

S’especifiquen els horaris del personal. 

Del personal no s’acrediten els requisits tècnics ni les titulacions. 

4,00 

1 AQUALLAR Considera 1 instal·lador autoritzat BT especialista (Departament tècnic – Màxim responsable del contracte) com oficial acreditat de 
baixa tensió. 
Incorpora una descripció detallada del personal adscrit al servei, sense especificar la seva dedicació al contracte. Posa a disposició de 
la contracta un graduat escolar, 1 enginyer industrial, 2 oficials instal·lador i 1 administratiu, a part dels que es demanen en el plec. 

No s’especifiquen els horaris del personal. 

Del personal no s’acrediten els requisits tècnics ni les titulacions, ja que el certificat que es fa cada treballador a ell mateix no serveix 
com acreditació. 

2,00 

2 ALSO 
CASALS 

Considera 1 enginyer tècnic industrial especialitat electricitat (cap d’obra 3) com oficial acreditat de baixa tensió. 

Incorpora una descripció detallada del personal adscrit al servei, sense especificar la seva dedicació al contracte. Posa a disposició de 
la contracta un graduat escolar, 2 enginyers tècnics, 1 responsable de prevenció de riscos laborals, 6 oficials instal·lador i 1 ajudant, a 
part dels que es demanen en el plec. 

No s’especifiquen els horaris del personal. 

Del personal no s’acrediten els requisits tècnics ni les titulacions. 
 

2,00 
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Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 
b) Organització del servei per complir amb tots els requisits del contracte. (fins a 10 

punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 10,00 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a 
les condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara 
l’organització del servei per complir amb tots els requisits del contracte, posant de manifest el 
grau de coneixement i comprensió del concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que 
el licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest 
concret servei a l’Aldea. Per a la resta de les ofertes la puntuació decreixerà en cada cas en 
funció del grau de detall i desenvolupament aportat en referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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b) Organització del servei per complir amb tots els requisits del contracte (fins a 10 punts) 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 10 
punts) 

4 SECE En termes generals s’ha descrit adequadament l’organització del servei i aquesta compleix àmpliament els requisits del 
contracte. Desenvolupa d’una manera clara un procediment del servei i proposa en aquest  millores respecte les 
periodicitats requerides al plec. 
Hi ha un elevat grau de desenvolupament de l’apartat i això ha fet que s’incloguin aspectes que no afecten directament a 
la organització del servei. hi ha molta  informació operativa que no s’ha tingut en compte a l’hora de valorar l’oferta. 
 

10 

1 AQUALLAR En termes generals s’ha descrit adequadament l’organització del servei i aquesta compleix àmpliament els requisits del 
contracte. Tot i això, manca un procediment sobre l’organització del servei (fases, tasques, equip de treball i periodicitat). 

Demostra un elevat grau de coneixement i comprensió del concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats que s’ha 
vist incorporat dintre de l’organització del servei. 

No s’ha trobat informació supèrflua que no afecti a l’organització del servei. 

9 

3 RIEMAR En termes generals s’ha descrit adequadament l’organització del servei i aquesta compleix àmpliament els requisits del 
contracte. Tot i això, manca un procediment sobre l’organització del servei (fases, tasques, equip de treball i periodicitat). 
Hi ha un elevat grau de desenvolupament de l’apartat i això ha fet que s’incloguin aspectes que no afecten directament a 
la organització del servei. hi ha molta  informació operativa que no s’ha tingut en compte a l’hora de valorar l’oferta. Hi ha 
informació en aquest apartat que fa referència a altres apartat que en aquesta oferta no consten i que, tot i no estar on 
toca, s’han valorat, com el servei de guàrdia i la proposta de millora informàtica. 
 

9 

2 ALSO 
CASALS 

La descripció de l’organització del servei no té en compte aspectes rellevants relatius a la mateixa. Tot i això, la 
informació que s’ha inclòs referent a personal i vehicles amplia els requisits del contracte, sense que hi hagi un 
procediment clar sobre l’organització del servei. 
 

5 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 
c) Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control (10 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 10,00 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a 
les condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara els 
itineraris i mètodes de control, posant de manifest el grau de coneixement i comprensió del 
concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el licitador aspira a gestionar, havent 
de denotar, en conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest concret servei a l’Aldea. Per a la resta 
de les ofertes la puntuació decreixerà en cada cas en funció del grau de detall i 
desenvolupament aportat en referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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c) Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control (10 punts) 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 10 punts) 

1 AQUALLAR En itineraris aporta elements o aspectes relacionats amb aquest apartat que fan referència al Servei en particular de 
l’Aldea i de les seves possibles singularitats. 

Defineix uns procediments per fer les feines de manteniment preventiu, correctiu i normatiu. 

10 

4 SECE En itineraris no consideren les zones urbanes disseminades, ni les industrials. 

Presenten una metodologia interna de control. Un cop al mes fan un informe. 

Procediments interns d’inspeccions nocturna i diürna (preventiu), reparació d’avaries (correctiu) i verificació de les 
instal·lacions (normatiu). En aquests procediments es diu com es farà la feina i es troba en falta el mètode de control de 
realització de la mateixa. 

6 

3 RIEMAR En itineraris no consideren les zones urbanes disseminades, ni les industrials. Parteix el nucli urbà principal en dos, 
nombra els carrers, però es deixa zones tan importants com els polígons o la Raval de San Ramón. 

La metodologia de control està poc detallada. L’explicació es basa en preguntes que ells mateixos es contesten, sense 
que hi hagi un ordre de la informació, ni una documentació clara. 

Control dels itineraris amb GPS i si no passen hi ha unes alarmes. 

3 

2 ALSO 
CASALS 

No considera cap itinerari. Explica els canals de comunicació entre empresa contractant i la contractista interna de 
l’empresa contractista, la qual cosa és informació que, primer, no ha d’anar en aquest punt i, segon, l’Ajuntament de 
l’Aldea no és empresa contractant. Parla de Cap d’Obra per part de l’empresa contractista, probablement deu ser el 
Director d’obra de l’Ajuntament. Una nomenclatura usada al sector privat.  

Classifica les incidències i determina el termini de reparació sense millorar el de la Clàusula 20 del PPT. No comenta els 
mètodes de control. 

Falta aportació d'elements o aspectes relacionats amb aquest apartat que facin referència al que es demana i al Servei en 
particular de l’Aldea i de les seves possibles singularitats. 

0 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 

d) Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb 
indicació dels seus punts febles (10 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 10 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que proposi d’una manera clara les 
millores de la xarxa d’enllumenat públic de l’Aldea, amb indicació dels seus punts febles i 
posant de manifest el grau de coneixement i comprensió del concret servei a l’Aldea, amb les 
seves peculiaritats, que el licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en conseqüència, 
l’estudi i l’anàlisi d’aquest concret servei a l’Aldea. Per a la resta de les ofertes la puntuació 
decreixerà en cada cas en funció del grau de detall i desenvolupament aportat en referència a 
la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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d) Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb indicació dels seus punts febles (10 punts) 
 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 10 punts) 

1 AQUALLAR Aporta una proposta de millores per a l’enllumenat de l’Aldea el qual denota elevat grau de coneixement de les 
instal·lacions amb indicacions dels seus punts febles i les seves peculiaritats. Un resum d’aquestes millores és: 
Substitució de VM i VSAP per LEDs amb 18 estudis lumínics per a diferents tipologies de carrers i diferents alçàries de 
lluminàries i determina la potència de la lluminària i l’estalvi; telegestió de quadres per tal de millorar encesa i apagada i 
fer una telemesura de consums; substitució de 305 braços; regulació de flux en capçalera al quadre 1;substitució de 8 
lluminàries a la plaça dels Infants (FHS > 15%); reducció d’energia reactiva en 3 quadres, substitució de 17 tapes de 
caixes d’empalme als carrers del Mig, Lluís Braile i Major; reparar/substituir 8 columnes al polígon de Mercaderies; 
adequar pernius en vorera (fonament de columnes), en concret 6; optimització de la potència contractada dels 
subministres d’electricitat. 

10,00 

4 SECE Aporta una proposta de millores per a l’enllumenat de l’Aldea el qual denota cert coneixement de les instal·lacions basant-
se únicament amb la informació del PPT, sense anomenar millores detectables a partir de treball de camp. Un resum 
d’aquestes millores és: 
Solament té en compte la substitució de VM per LEDs amb dos estudis lumínics per a dues tipologies de carrers i 
determina la potència de la lluminària i l’estalvi; en canvi, no anomena millores en la substitució del VSAP; telegestió de 
quadres per tal de millorar encesa i apagada i fer una telemesura de consums. 
No s’ha considerat la prestació addicional de manteniment de les instal·lacions semafòriques que ofereix en aquest 
apartat per estar fóra de l’objecte del present contracte. 

2,00 

3 RIEMAR En cap cas denota grau de coneixement i comprensió de les instal·lacions de l’Aldea. Sense cap estudi en concret de les 
instal·lacions de l’Aldea i basant-se en la teoria diu que canviarà les lluminàries de VM per lluminàries LED; enumera una 
sèrie de premisses teòriques i generals sobre millora de l’enllumenat públic. 

0,50 

2 ALSO 
CASALS 

Diu textualment ‘no podem indicar els punts febles de l’enllumenat ni una proposta de millora ja que no tenim 
documentació tècnica sobre l’enllumenat. 

0 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 
e) Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al 

contracte  (fins a 5 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 5 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara i 
acrediti la disponibilitat de vehicles, posant de manifest el grau de coneixement i comprensió 
del concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el licitador aspira a gestionar, 
havent de denotar, en conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest concret servei a l’Aldea. Per a la 
resta de les ofertes la puntuació decreixerà en cada cas en funció del grau de detall i 
desenvolupament aportat en referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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e) Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al contracte  (fins a 5 punts) 

 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 5 punts) 

4 SECE Compromís de disposició de vehicles requerits, els quals s’equiparà amb sistema de localització per al seu control i 
seguiment. Aporta fitxes tècniques 

No acrediten que els vehicles hagin passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 

Acredita elevat grau de compromís i identificació dels vehicles a utilitzar, i previsió de futures necessitats del servei. 

Aporta informació sobre l’estoc de recanvi per al servei en concret de l’Aldea amb un programa de gestió ERP que permet 
tenir un control informatitzat. 

Pel que respecta a aparell de mesura aporta un luxòmetre amb GPS mòbil i aporta fitxes tècniques del material 

Compromís per disposar d’un local dintre el municipi de l’Aldea. 

5 

1 AQUALLAR Compromís de disposició de vehicles requerits. Aporta fitxes tècniques acreditatives 

No acrediten que els vehicles hagin passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 

Acredita elevat grau de compromís i identificació dels vehicles a utilitzar, i previsió de futures necessitats del servei. 

Aporta informació sobre l’estoc de recanvi per al servei en concret de l’Aldea amb un programa de gestió ERP que permet 
tenir un control informatitzat. 

Disposa d’una superfície com a base per execució del contracte al nucli de l’Aldea 

4 

3 RIEMAR Compromís de disposició de vehicles requerits, els quals s’equiparà amb sistema de localització per al seu control i 
seguiment. No aporta fitxes tècniques 

No acrediten que els vehicles hagin passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 

Acredita elevat grau de compromís i identificació dels vehicles a utilitzar, i previsió de futures necessitats del servei. 

No aporta informació sobre l’estoc de recanvi 

Pel que respecta a aparell de mesura aporta un luxòmetre amb GPS mòbil 

En aquest apartat no hi ha cap compromís per disposar d’un local dintre el municipi de l’Aldea. 

2 

2 ALSO 
CASALS 

Compromís de disposició de vehicles requerits. No aporta documentació acreditativa dels vehicles assignats. 

No acrediten que els vehicles hagin passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 

No acredita la identificació dels vehicles a utilitzar tot i que hi ha un compromís de rotulació. 

No aporta informació sobre l’estoc de recanvi 

1 
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En aquest apartat no hi ha cap compromís per disposar d’un local dintre el municipi de l’Aldea. 

No aporta molta més informació complementària al que ve determinat pel mateix plec. 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 
f) Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, 

donaran suport al contracte  (fins a 5 punt) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 5 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara i 
acrediti el conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, donaran 
suport al contracte , posant de manifest el grau de coneixement i comprensió del concret servei 
a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en 
conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest concret servei a l’Aldea. Per a la resta de les ofertes la 
puntuació decreixerà en cada cas en funció del grau de detall i desenvolupament aportat en 
referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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f) Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, donaran suport al contracte  (fins a 5 punt) 

 
 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 5 punts) 

4 SECE Concreta el personal extra especialitzat a disposició del contracte on destaquen els enginyers i els 4 operaris 
especialitzats 

Concreta els vehicles no adscrits a disposició 

5 

1 AQUALLAR Concreta el personal extra especialitzat a disposició del contracte on destaca un oficial de manteniment 

Concreta els vehicles no adscrits a disposició 

3 

2 ALSO 
CASALS 

Concreta el personal extra, tot i que aquest no és especialitzat en l’objecte del contracte 

Concreta els vehicles no adscrits a disposició 

2 

3 RIEMAR No aporta informació concreta sobre els mitjans humans i materials a disposició del contracte 0 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……35 punts. 

g) Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant 
l'horari no laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius (fins a 
5 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 5 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara els 
recursos i la disponibilitat del servei de guàrdia i emergència, posant de manifest el grau de 
coneixement i comprensió del concret servei a l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el 
licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest 
concret servei a l’Aldea. Per a la resta de les ofertes la puntuació decreixerà en cada cas en 
funció del grau de detall i desenvolupament aportat en referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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g) Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant l'horari no laboral dels dies feiners i durant els caps de 
setmana i dies festius (fins a 5 punts) 

 
 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 5 punts) 

1 AQUALLAR 2 Telèfons mòbils atenció 24h personalitzada Ajuntament.  

Atenció a càrrec de personal amb experiència en tasques de manteniment.  

Una brigada disponible i una de retén per si és necessari 

Es valora com una millora molt positiva que per a les festes i els actes públics definits a la clàusula 30, l’operari de 
guàrdia hi sigui present 

5 

4 SECE 1 Telèfon mòbil atenció 24h personalitzada Ajuntament.  

Atenció a càrrec de personal amb experiència en tasques de manteniment.  

Una brigada disponible i una de retén per si és necessari 

3 

2 ALSO 
CASALS 

1 Telèfon mòbil atenció 24h personalitzada Ajuntament.  

Atenció a càrrec de personal amb experiència en tasques de manteniment.  

Una brigada disponible i una de retén per si és necessari 

3 

3 RIEMAR 1 Telèfon mòbil atenció 24h personalitzada Ajuntament.  

Atenció a càrrec de personal amb experiència en tasques de manteniment.  

Una brigada disponible i una de retén per si és necessari 

La informació d’aquest punt no segueix l’ordre establert en el plec de clàusules, ja que es troba inclosa al punt de 
valoració “b) Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte” 

2 
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1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei……55 punts. 
h) Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en 

la gestió tècnico/administrativa, en la gestió informàtica de les avaries i en la 
gestió informàtica dels programes (fins a 5 punts) 

 
S'atorga la màxima puntuació de 5 punts a la millor oferta, que serà aquella que s’ajusti a les 
condicions generals determinades al Plec de Clàusules i que exposi d’una manera clara i 
detallada una millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en la gestió 
tècnico/administrativa, en la gestió informàtica de les avaries i en la gestió informàtica dels 
programes, posant de manifest el grau de coneixement i comprensió del concret servei a 
l’Aldea, amb les seves peculiaritats, que el licitador aspira a gestionar, havent de denotar, en 
conseqüència l’estudi i l’anàlisi d’aquest concret servei a l’Aldea. Per a la resta de les ofertes la 
puntuació decreixerà en cada cas en funció del grau de detall i desenvolupament aportat en 
referència a la millor oferta. 
 
En la taula següent es recull els resultats obtinguts per cadascuna de les empreses licitadores 
per a l’aspecte avaluat. 
 
(Veure pàgina següent) 
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h) Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en la gestió tècnico/administrativa, en la gestió informàtica 
de les avaries i en la gestió informàtica dels programes (fins a 5 punts) 

 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
(màx 5 punts) 

4 SECE Disposa per al control i gestió de l’inventari un software (SECEnet) amb diferents mòduls el qual serveix per fer la gestió 
administrativa i de les averies. 

 Dades tècniques i de gestió dels punts de llum 

 Plànols georeferenciats 

 Planificació de les tasques per manteniment correctiu, preventiu i normatiu  

 Accés i comunicació externa (operaris, clients) 

 Gestió de estocs de recanvis 

 Gestió d’energia (facturació, alarmes, consums...) 

 Possibilitat per integrar la telegestió al programa, en cas que n’hi hagi 

 

5 

1 AQUALLAR Disposa per al control i gestió de l’inventari un software (BASEGES) amb diferents mòduls el qual serveix per fer la gestió 
administrativa i de les averies.  

 Dades tècniques i de gestió dels punts de llum 

 Plànols georeferenciats 

 Planificació de les tasques per manteniment correctiu, preventiu i normatiu 

 Accés i comunicació externa (operaris, clients) 

 Gestió de estocs de recanvis 

 

4 

3 RIEMAR Disposa per al control i gestió de l’inventari un software (CITIGIS) amb diferents mòduls el qual serveix per fer la gestió 
administrativa i de les averies. 

 Dades tècniques i de gestió dels punts de llum 

 Plànols georeferenciats 

 Planificació de les tasques per manteniment correctiu, preventiu i normatiu  

4 
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 Accés i comunicació externa (operaris, clients) 

 Gestió de estocs de recanvis 

 Gestió d’energia (facturació, alarmes, consums...) 

 Possibilitat per integrar la telegestió al programa, en cas que n’hi hagi 

La informació d’aquest punt no segueix l’ordre establert en el plec de clàusules, ja que es troba inclosa al punt de 
valoració “b) Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte” 

2 ALSO 
CASALS 

Disposa d’un software (GMAO) amb possibilitats de: 

 Planificació de les tasques per manteniment correctiu 

 Gestió de estocs de recanvis 

 

1 
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■ VALORACIÓ FINAL DE LES PROPOSTES 

Per a la valoració de les ofertes s’ha tingut en compte el Plec de Clàusules del concurs, 
l’exposat en el present informe i la documentació presentada per les empreses concursants, 
obtenint la següent puntuació cadascuna, ordenades de major a menor puntuació. 
 
(Veure pàgina següent) 
 
 
L’Aldea, 12 de setembre de 2017 
 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
 
German Zubeldia Narvaez 
Enginyer Industrial de l’Agència d’Energia 
(COPATE) 

Marga Estorach  Fatsini 
Responsable de l’Agència de l’Energia 
(COPATE) 
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Valoració criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor. (Sobre NÚM. 2). Total: 55 punts 
 
 

EMPRESA LICITADORA 1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei TOTAL PUNTS 

(màxim 55 punts) 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
 

1 AQUALLAR 2,00 9,00 10,00 10,00 4,00 3,00 5,00 4,00 47,00 

4 SECE 4,00 10,00 6,00 2,00 5,00 5,00 3,00 5,00 40,00 

3 RIEMAR 5,00 9,00 3,00 0,50 2,00 2,00 3,00 4,00 28,50 

2 ALSO CASALS 2,00 5,00 0 0 1,00 0,00 2,00 1,00 11,00 

 

a) Conjunt del personal adscrit al contracte, indicant-ne la dedicació i titulació acadèmica o professional. 

b) Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte 

c) Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control 

d) Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb indicació dels seus punts febles 

e) Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al contracte 

f) Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei, donaran suport al contracte 

g) Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant l'horari no laboral dels dies feiners i 
durant els caps de setmana i dies festius 

h) Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari, en la gestió tècnico/administrativa, en la 
gestió informàtica de les avaries i en la gestió informàtica dels programes 
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