
RESOLUCIÓ RATIFICANT VALORACIÓ DEL   SOBRE B -  Pàg.  1 de 4 

RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE LA 
VALORACIÓ  SOBRE B (REFERÈNCIES TÈCNIQUES)–  

 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEIS NETEJA  

 

 

  

  
 
Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de la  S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT,  SL. 

EXPOSA 

 

1. Atès que en data 17 de juliol de 2020 es va publicar en el DOUE i que en data 21 de juliol 
de 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans Qualitat ( “VIQUAL”) integrat a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), 
l’anunci de licitació del procediment obert per a l’adjudicació dels serveis consistents en el 
servei de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d’empreses  municipals de 
Viladecans.  
 

2. Atès que en data 28 de setembre de 2020 a les 14:00h va finalitzar el termini per a 
presentar les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital i, segons 
consta a data d’avui a la pàgina web del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, no 
es va produir cap afectació a l’eina de Sobre Digital durant l’últim dia de presentació de 
propostes.   

 

3. Atès que en data 30 de setembre de 2020 es procedí mitjançant l’eina de Sobre Digital de 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a 
l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 28/09/2020 13:08:42 
Núm. de Registre: E/000073-2020 
Identificador (NIF): A25040759 
EMPRESA: CLANSER, S.A. 
Núm del lot al que es presenta : 2  

 

4. Atès que en data 30 de setembre de 2020 la mesa acordà declarar admesa a la licitació a 
la única empresa que va presentar oferta. 
 

5. Atès en data 20 d’octubre de 2020 es procedí a l'obertura del sobre B contenidor de les 
referències tècniques presentades  al procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada dels serveis de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d’empreses 
municipals de Viladecans i es traslladaren al tècnic que en data 30 d’octubre de 2020 va 
emetre el corresponent informe. 

 
 

6. Atès que en data 30 d’octubre  la Mesa de Contractació acordà: 
 

 
 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 
GESTIONADES PEL GRUP D´EMPRESES 

MUNICIPALS DE VILADECANS 

DATA 
6 de novembre 
de 2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

129/20 
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PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta 
desglossada en quadre següent, i de la que s’extreu que en odre 
decreixent la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en judici de 
valor és la següent 

 
LOT 2: NETEJA OFICINES QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER 
PUNTUACIÓ OBTINGUDA  

 

LICITADOR nº registre d´entrada a.1) a.2) a.3) a.4) a.5) b.1) TOTAL 

CLEANSER S.A. E/000073-2020 5 1,5 4 0 3 0 13,5 

 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació dels servei de neteja de les instal·lacions gestionades pel Grup 
d´Empreses Municipals de Viladecans ( Lot 2.- Neteja oficines ). 

 
TERCER.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta  
 econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum 
 de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als 
 criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la 
 valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació 
 automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de 
 Contractació i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més 
 puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en 

 
És per això que 

RESOLC 

 

 
PRIMER.- RATIFICAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici 

de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos,  
 

LICITADOR 
nº registre 
d´entrada a.1) a.2) a.3) a.4) 

 
a.5) b.1) TOTAL 

CLEANSER S.A. E/000073-2020 5 1,5 4 0  3 0 13,5 

 
 
SEGON.-  PUBLICAR a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la 

data fixada per l’obertura de sobre C -  la present resolució. 
 
TERCER.-  CONVOCAR l’obertura pública del sobre C en data Divendres 13 de 

novembre de 2020 a les 10 hores relatiu a la proposta econòmica i altres 
criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuació 
tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració 
de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en 
definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de 
la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació 
de tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 
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Viladecans, a 6 de novembre de 2020 
 

 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
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QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER PUNTUACIÓ OBTINGUDA 
 
           
     
 
 
 
 

 GEMAP, 
S.L.P 

ASSESSORIA 
PAGÈS, S.L.P 

CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, 
S.A. 

ARC, DESPATX 
ADVOCATS I 

CONSULTORS 
SLP 

Proposta de 
desenvolupament 

del servei 
 

    

Apartat 1 5 0 5 2,5 

Apartat 2 5 5 5 2,5 

Apartat 3 5 5 5 5 

Apartat 4 5 5 5 0 

Sub-Total 20 15 20 10 

Proposta de 
sistema de 
detecció, 
comunicació, 
control i esmena 
d’anomalies 

    

Apartat 1 5 2,5 0 0 

Apartat 2 5 2,5 0 0 

Apartat 3 5 2,5 0 0 

Sub-Total 15 7,5 0 0 

TOTAL  35 22,5 20 10 

 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  

 


