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Acta de la sessió de valoració del sobre 3, documentació relativa a la 
proposició tècnica  de l’expedient núm. 2017/01-O, de contractació del servei 
de neteja per a l'edifici seu del síndic de greuges Catalunya. 
 
1. Identificació de la sessió 
 
Dia: 30 de novembre de 2016 
Lloc: Passeig Lluís Companys, 7 
Hora: 08:00 h a 09:45 h 
 
2. Membres assistents 
 
Sr. Jaume Saura Estapà, adjunt general, president. 
Sr. Maria Guiu Sallent, interventora, vocal. 
Sra. Mar Molinas Sans, gerent, vocal. 
Sra. Lidia Sánchez Núñez , tècnica de recursos econòmics, vocal. 
Sra. Bibiana Bofill Frias, administrativa, secretària. 
 
 
3. Desenvolupament de la reunió i acords 
 
Amb la vàlida constitució de la Mesa amb els assistents que consten a 
l'apartat 2 d'aquesta acta, el president obre la sessió de valoració del sobre 3, 
corresponent als criteris dependents d'un judici de valor (model de gestió del 
servei, pla de desinsectació i desratització i valor afegit). 
 
S’analitza l’informe elaborat per la vocal tècnica de recursos econòmics i 
s’observa que l’empresa Multianau, S.L. presenta una oferta sobre la bossa 
d’hores per serveis extraordinaris, del punt 10.5.2.3 del Plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques, recollida al punt 6.1 de la seva 
proposta tècnica, que genera sospites sobre si pot contenir un error. 
 
Sobre aquesta qüestió la gerent ha realitzat una consulta a la Junta Consultiva 
de Contractació de la Generalitat de Catalunya sobre si és pot demanar 
aclariment a l’empresa licitadora sobre si es ratifica en la seva oferta. 
Al respecte la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya 
ha respost que sí, en el supòsit plantejat. 
En base a això la Mesa acorda demanar a l’empresa Multianau, S.L. la 
ratificació de la seva oferta en el punt assenyalat. 
 
S’acorda, en cas de ratificació per part de l’empresa Multianau, S.L. donar per 
aprovat l’informe tècnic que s’adjunta com a annex a aquesta acta. 
En cas contrari, es tornarà a reunir la mesa de contractació abans de l’acte 
públic d’obertura del sobre 2.  
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Les puntuacions globals obtingudes per les empreses licitadores és la següent: 
 
VALORACIÓ TOTAL DE LA PROPOSICIÓ TÈCNICA 

   MULTIANAU, SL 
MULTISERVEIS 
NDAVANT, SL 

  Model gestió servei 

1 
Procediment de seguiment de la presència i 
assistència del personal 1,00 0,75   

1 Procediment de cobertura per malaltia 1,00 1,00   

1 
Procediment i termini de cobertura per baixa, 
absències previstes 1,00   1,00   

5 2 Planificació de vacances 2,00 2,00   

   5,00   4,75   

2 
Procediment d'actuació per absències 
imprevistes del personal 2,00   1,75   

1 

Procediment d'actuació per manca de 
disponibilitat en materials o estris relacionats 
amb la prestació del servei 0,50   1,00   

1 
Procediment per a la resolució de les situacions 
alienes a l'empresa adjudicatària (fuites..) 0,50   1,00   

5 1 
Procediment de comunicació amb el SGC per 
gestionar emergències i situacions imprevistes 1,00   1,00   

   4,00   4,75   

2 

Sistema de control de qualitat que inclogui 
avaluacions internes del servei i la metodologia 
per dur-la a terme 2,00   2,00   

2 
Procediment i termini per esmenar les 
deficiències detectades 2,00   2,00   

5 1 
Sistema de recepció de queixes o reclamacions i 
capacitat de resposta 0,75   1,00   

   4,75   5,00   

   13,75   14,50   

  Pla de desinsectació i desratització 

2 Solucions proposades 2,00   1,00   

1 
Productes utilitzats . Desinsectació i 
desratització 1,00   0,50   

5 2 Periodicitat dels tractaments 2,00   1,50   

   5,00   3,00   

   5,00   3,00   
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  Oferta de valor afegit 

5 Bossa d'hores per serveis extraordinaris 5,00   0,23   

2 Millores en les freqüències dels serveis 2,00   0,39   

1,5 Altres serveis no especificats al PPT 1,50   0,75   

1 Altres subministraments no previstos al PPT 1,00   1,00   

10 0,5 
Establiment de sistemes de gestió de residus 
amb contenidors i gestió de residus especials 0,50   0,40   

   10,00   2,77   

   10,00   2,77   

  TOTAL 28,75   20,27   
 
 
 
 
I sense cap altra qüestió que tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
La secretària,      El president, 
 
 
 
 
 
 
Bibiana Bofill Frias      Jaume Saura Estapà 
 
 


