MEMORIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 3668/2020
1.

Introducció

El Consell Comarcal disposa d’una estratègia comarcal del sistema de recollida
de residus on s’estableixen uns objectius mínims i que té com a objectiu
principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes
les fraccions selectives

i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a

disposició.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de
fraccions de recollida selectiva, sobre el total de tones recollides de les
mateixes fraccions més la resta, inclòs el tèxtil sanitari.
Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis
presents en la fracció orgànica i en els envasos lleugers, d’acord amb les
caracteritzacions realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el cas
freqüència que ells mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions
s’aplicaran als mesos posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
A aquests efectes es va introduir al Berguedà la recollida porta a porta amb
homogeneïtzació o dels cubells o de les bosses en el cas del municipi de
Berga.
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de la FORM, i per Ecoembes, en el cas dels envasos lleugers, amb la

2.

Descripció de la situació actual

En el moment de la implantació del porta a porta es va contractar el
subministrament de diversos elements com bosses i cubells. A mida que
s’esgoten els subministraments s’han de fer noves adquisicions.
3.

El

Marc normatiu

contracte

definit

té

la

qualificació

de

contracte

administratiu

de

subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
4.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament de bosses de resta amb xip al
municipi de Berga pel sistema de recollida porta a porta d’acord amb el plec de

5.

Consideracions tècniques i requeriments

Són les que figuren en el plec de condicions tècniques.
6.

Necessitat a satisfer:

El present contracte forma part de l’estratègia comarcal del sistema de recollida
de residus on s’estableixen uns objectius mínims i que té com a objectiu
principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes
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prescripcions tècniques.

les fraccions selectives

i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a

disposició.
Les bosses han de ser homogènies i amb xip, per poder fer les lectures.
7.

Anàlisi Econòmica

El Consell Comarcal disposa de pressupost suficient per atendre la despesa.

8.

Estudi de mercat

Els preus de la licitació són preus de mercat doncs fa poc el Consell Comarcal
va treure una licitació pel mateix objecte i s’ha fet seguiment de els ofertes
existents al mercat. S’ha adequat al preu al nombre de bosses que es treuen a
licitació.

Valor Estimat

— LOT UNIC: quantia de 49.361,56 euros (exclòs IVA) i de 59.727,48 euros
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

a) Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
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El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de

En l'aplicació pressupostària: 02/1621/226.99 del Pressupost per a l'exercici
2020, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa.

9.

Anàlisi del Procediment
a) Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per garantir la major concurrència
de licitadors
b) Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte de subministrament.
Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte està dividit en dos lots, segons la naturalesa de
les bosses.

c) Durada

El termini de lliurament serà de sis setmanes a partir de la data de signatura del
contracte i el lloc a la nau del Consell Comarcal al polígon industrial de la
Valldan de Berga.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE
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El termini d'execució del contracte serà:
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