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Número de Referència: DX5Z7B162QVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE
PLAGUES EN LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL I DIVERSES ZONES DEL
MUNICIPI DE MANRESA
En data 29 de juny de 2017, a les 10 hores, es reuneixen els membres de la Mesa de
contractació del servei de control integrat de plagues en locals de titularitat municipal i
diverses zones del municipi de Manresa:
. Presidenta: M. Mercè Rosich Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut.
. Secretari:

Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Josep Mª Monferrer Feliu, en substitució de la interventora accidental.
Rosa Gomà Batriu, habilitada amb caràcter accidental, mitjançant resolució
d’alcaldia de data 29 de juny de 2017, per substituir el secretari general en
aquest acte.
Montserrat Mestres Angla, cap de Servei d’Acció i Cohesió Social.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre núm. 1
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i president,
la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre l’única proposició
rebuda, que és la següent:
Número
1

Licitador
Veterberga, S.L.

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en el sobre núm. 2.
Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de l’oferta presentada, relatiu als criteris
avaluables segons un judici de valor, la cap de Servei d’Acció i Cohesió Social comenta el
contingut de l’informe del dia 20 de juny de 2017, el qual es reprodueix a continuació, pel
que fa als aspectes significatius de l’oferta:
”Informe emès en relació al procediment per la concessió del servei de control integrat de plagues
en locals i edificis de titularitat municipal i diverses zones del municipi de Manresa, segons plec de
clàusules administratives i tècniques aprovades el 23 de maig de 2017 per aquest Ajuntament.
L’informe fa referència a la oferta tècnica presentada per:
- Veterberga, S.L
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En conseqüència i seguint els paràmetres inclosos en l’esmentat plec de clàusules respecte els criteris
avaluables, la valoració és la següent:
a) Criteris ponderables en funció d’un judici de valor (màxim 55 punts):
1. Proposta tècnica (màxim 48 punts)
o Diagnòstic de situació, fins a 16 punts
L’empresa té un bon coneixement de la situació de la ciutat ja que ha desenvolupat les tasques de
control de plagues durant el primer semestre del 2017, durant el qual ha realitzat un control i
establiment de registres en bona part del municipi amb sistema de revisions periòdiques i registres
d’incidències , fet que li ha donat una visió força realista de la situació de les plagues a Manresa i la
seva distribució.
El sistema de recollida d’informació que es proposa el considerem adient ja que recull incidències i
informació des de diferents àmbits , com les visites per part dels tècnics a cada una de les
instal·lacions o edificis establerts en el plec; el sistema d’avisos mitjançant el qual es van establint els
punts de control ; el contacte amb el ciutadà per conèixer millors les característiques de la
problemàtica i la coordinació setmanal amb els tècnics municipals.
En quan a la inspecció i anàlisi es base en la recollida d’informació prèvia i l’estudi d’antecedents i
factors afavoridors de la plaga, però mancaria una proposta de classificació dels locals segons risc
d’infestació.
14 punts
o Programa, fins a 16 punts
Fan una bona descripció dels procediments d’actuació i treball que es basen en la col·locació de
punts de control senyalitzats i identificats en un plànol d’ubicació, que es revisen periòdicament i es
fan informes explicatius dels resultats. Les freqüències d’intervenció que es descriuen s’ajusten a les
proposades en el plec i l’horari de treball és força ampli i flexible.
Es descriu correctament el procediment que es seguirà en cas que sigui necessària l’aplicació de
biocides tan prèvia com posteriorment a l’aplicació.
Els recursos materials, tècnics i humans que es destinen al programa són suficients i adequats, així
com el nombre de vehicles.
No es preveu cap campanya de sensibilització, informació i educació ciutadana ni accions dirigides a
la conscienciació social
13 punts
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o Avaluació, fins a 5 punts
L’avaluació proposada per a cada una de les instal·lacions s’ajusta als requisits previstos en el plec en
quan a la presentació d’informes periòdics de seguiment en els que es reflexa l’efectivitat de les
intervencions , el nombre d’incidències i la seva resolució, així com una memòria anual en la qual es
veurà la tendència i evolució, la distribució per zones de les problemàtiques sorgides i la idoneïtat del
pla de treball seguit. No es descriuen els indicadors d’avaluació previstos .
2,5 punts
o Sistemes de control de qualitat, fins a 5 punts
La descripció que fan dels controls de qualitat són poc concrets i es basen en formar els aplicadors
sobre la importància de la comunicació amb el client; tasques realitzades i problemes sorgits;
documentació dels tractaments, etc, però no hi ha un mètode objectiu del control de la qualitat del
servei. No es presenta cap acreditació de segell de qualitat. Els informes d’avaluació de les
instal·lacions i la memòria anual els serveix per valorar també la qualitat del servei.
1 punt
o Pla de gestió d’avisos, fins a 6 punts
El procediment proposat per gestionar els avisos i queixes rebudes s’adapta a les necessitats i
funcionament del nostre servei i permet donar resposta força ràpida als ciutadans i ciutadanes que
han realitzat les queixes. En quan a avisos urgents manifesten que els donaran prioritat i els atendran
amb la màxima rapidesa, però no especifiquen el temps de resposta. També posen a disposició un
telèfon d’urgències per horaris no laborables, caps de setmana i festius.
4,5 punts
TOTAL PUNTS: 35
2. Altres millores (Màxim 7 punts)
o Disponibilitat de dur a terme treballs que suposin barreres físiques de control de
plagues: tapar forats, escletxes, etc. Fins a 5 punts
Ofereixen la possibilitat de realitzar petits treballs de paleta per tapar escletxes i forats. També
tenen la possibilitat de instal·lar xarxa i pues dissuasives per coloms.
5 punts
o Oferta d’altres serveis complementaris sense cost per l’ajuntament, fins a 2 punts
Ofereixen la realització anual de fins a 20 actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció en
espais o habitatges privats .
1.5 punts
TOTAL PUNTS: 6.5
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La puntuació final de l’empresa Veterberga, SL ha estat de 41.5 PUNTS, i donat que és la única
empresa presentada al procediment i que els antecedents del seu treball realitzat durant el primer
semestre de l’any 2017 han estat satisfactoris considerem que és l’adequada per a portar a terme el
servei.
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’única oferta presentada i la puntuació
obtinguda pel licitador en relació amb el sobre núm. 2 (proposta tècnica i altres
millores).
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única oferta presentada en relació
amb els criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de
Servei d’Acció i Cohesió Social de 20 de juny de 2017, el qual s’ha reproduït en el punt
anterior, això és 41.5 punts.
Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, no es porta
a terme la comunicació pública de la puntuació obtinguda en relació amb els criteris
avaluables segons un judici de valor.
4. Obertura del sobre núm. 3 (oferta econòmica, reducció del temps de resposta,
certificats de qualitat, proximitat de la seu, recursos tecnològics i millores
complementàries) de l’única proposició presentada mitjançant la plataforma Vortal. A
continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres núm. 3
de la proposició rebuda.
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per la mercantil licitadora és el
següent:

Empresa
Veterberga,
SL

Oferta
24.732,47

reducció

certificats

proximitat

recursos

temps resposta

de qualitat

de la seu

tecnològics

desinfecció

fitosanitaris

xilòfags

abelles

0 certificat

terme
municipal

2

Sí

No

Sí

No

3 hores

5. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre núm. 3, de la
puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte, condicionada a la
inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements que
requereixin d’un estudi del contingut o aclariment.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles valors
anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de l’empresa licitadora, la Mesa aprova la puntuació obtinguda que es detalla
a continuació:
Empresa
Veterberga, SL

Oferta

Temps

Qualitat

Seu

35,00

12,00

0,00

1,25

Serveis
complementaris
2,00
1,00
TOTAL 51.25 punts

Tecnològics

Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador

Veterberga, SL

Sobre 2
41.5

Sobre3
51.25

Total
92.75
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La Mesa acorda que els acords adoptats en aquest punt cinquè quedaran condicionats a la
comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que s’han indicat. En cas
que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del
sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva
valoració.
La presidenta dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 30 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany
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Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda per l’únic licitador que ha participat en
el procediment, i que es detalla en el quadre anterior, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte del servei de control integrat de plagues en locals
de titularitat municipal i diverses zones del municipi de Manresa, a favor de la
proposició presentada per l’entitat mercantil VETERBERGA, SL, amb CIF B-60.578.267, per
un import de 24.732,47 € IVA no inclòs.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2017.07.12
12:59:13 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa
M. Mercè Rosich Vilaró,

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C MARIA
MERCÈ ROSICH
VILARÓ
Data :2017.07.12
13:03:11 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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