Ajuntament de Santa Oliva
Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data tres de març de dos mil vint, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 1501/2019 CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE
DIAGNOSI DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPAL I
PROPOSTA DE PROJECTE DE NOU SISTEMA DE RECOLLIDA INCLOSA
LA REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament de Santa Oliva forma part de l’actual empresa
d’economia mixta EcoBP SL, constituïda pel Consell Comarcal del Baix
Penedès, que finalitza la seva vigència l’any vinent.

Per part de la Regidoria de Medi Ambient, en data 03.09.2019, es va acceptar
la contractació per part del Consell Comarcal del Baix Penedès dels serveis de
la Fundació Bosch i Gimpera per elaborar un estudi sobre les possibilitats
previstes a l'ordenament jurídic per a establir sistemes de prestació del servei
de recollida d’escombraries a partir de la dissolució de l’empresa pública
ECOBP SL. Que aquest estudi es podrà tenir en compte en la futura licitació
del nou sistema de recollida de residus al municipi.
És per això exposat que l’Ajuntament de Santa Oliva té la necessitat de
contractar el servei de redacció de la diagnosi del sistema de recollida de
residus municipal i la proposta de projecte del nou sistema de recollida de
residus del municipis, inclosa la redacció dels Plecs de prescripcions tècniques
particulars per a la licitació del nou servei de recollida de residus del municipi
de Santa Oliva.
La finalitat del servei és assegurar el correcte funcionament del nou sistema de
recollida de residus que es preveu licitar a partir de l’exercici 2021, ja sigui
mitjançant la forma de gestió mancomunada per mitjans comarcals o
gestionada de forma directa. Donat que aquest Ajuntament no compta amb el
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Abans de preparar la nova licitació, l’equip de govern creu que cal replantejar el
servei de recollida de residus del municipi de Santa Oliva per poder optar a
l’opció més adient per al municipi. Així, es considera necessari dur a terme un
projecte que tingui en compte els requeriments legals establerts per l’Agència
de Residus de Catalunya, els governs català i espanyol i la Unió Europea per a
la recollida de les diferents fraccions de residus, i s’avaluarà l’actual servei per
tal de determinar la millor opció des del punt de vista tècnic, econòmic i
ambiental.
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mitjans propis per a la realització d’aquests treballs de consultoria ambiental.
Atès els pressupostos que es detallen a continuació:
- Empresa AURUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL, amb número de CIF
B25820333, que presenta pressupost per import total IVA inclòs de 8.203,80€
- Empresa SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, SL, amb número de CIF
B17770975, que presenta pressupost per import total IVA inclòs de 10.710,92€
- Empresa GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL, amb número de CIF
B65451759, que presenta pressupost per import total IVA inclòs de 10.769€.

- Estudi de la població, el territori i l’estructura urbana de Santa Oliva i el seu
entorn.
- Estudi de la generació de residus del municipi, la seva localització,
estacionalitat i tipologia.
- Anàlisi de les diferents alternatives tècniques, econòmiques i ambientals, que
es poden aplicar al municipi.
- Anàlisi tècnica i econòmica d’alternatives tècniques:
- Anàlisi dels costos de personal, consumibles i inversions.
- Anàlisi tècnica i de viabilitat d’implantació i consolidació.
- Anàlisi econòmica i fiscal (equilibris ingressos i despeses), i possibilitats
de mesures fiscals positives.
- Anàlisi social i de la percepció de la ciutadania.
- Redacció de la proposta òptima, a presentar a l’equip de Govern.
- Informe de participació ciutadana, i percepció de la ciutadania en vers els
canvis proposats.
- Cartografia associada a tots els treballs.
Amb tota la informació descrita, elaboració de quatre documents:
- Redacció de la diagnosi actual.
- Redacció del projecte tècnic executiu del nou servei.
- Redacció de la memòria econòmica.
- Redacció del plec de prescripcions tècniques particulars.
A diferència de les altres empreses que presenten pressupost aquesta ofereix
les següents millores:
- Servei de participació ciutadana (1 mes).
- Seguiment del procés de licitació (3 mesos).
Atès l’existència de consignació pressupostaria per a fer front la despresa, per
import de 10.769€ IVA del 21% inclòs, a la partida 1.920.22706 ESTUDIS I
TREBALLS TÈCNICS, del pressupost prorrogat vigent.
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Atès que l’empresa GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL, es l’empresa
que s’adapta millor a les necessitats municipals pels treballs a realitzar, que es
detallen a continuació:
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L'actuació que es pretén contractar és adequada a la finalitat perseguida.
Segon.- Atès l’informe que exigeix l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), en relació a la necessitat de
contractació, queda justificada a continuació en els termes de l’article 28.1 de la
LCSP:
- Objecte del contracte de serveis: redacció de diagnosi del sistema de recollida
de residus municipal i proposta de projecte de nou sistema de recollida inclosa
la redacció del plec de prescripcions tècniques.
- El contracte de servei té la classificació amb codi CPV: 71241000-9 Estudi
de viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisis.
- Tipus de contracte: serveis.
- Especificacions tècniques de la prestació: no hi ha.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern.
- Valor estimat del contracte / Pressupost:
Import: 8.900€
IVA del 21%: 1.869€
Import IVA inclòs: 10.769€
- Execució del contracte: segons data de lliurament.
- Lloc de prestació: Santa Oliva
- Responsable del contracte: Regidoria de contractació pública.
- Termini de garantia: No hi ha
- Forma d’aprovació de la despesa: conformitat responsable contracte.
- Aplicació pressupostària: 1.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, del
pressupost prorrogat vigent.

-Nom i cognoms o raó social: GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL.
-NIF/CIF: B65451759
-Criteris justificatius de l'elecció del contractista: és l’oferta que més s’adapta a
les necessitats municipals
El contractista es considera adient per portar a terme l’objecte del contracte.
Obligacions a complir pel contractista: L'empresa proposada ha de trobar-se al
corrent de les obligacions fiscals (amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària i amb la hisenda municipal) i amb la Seguretat Social, i haurà de tenir
capacitat d’obrar i comptar amb la corresponent habilitació professional per a la
celebració del corresponent contracte atenent a les prestacions que configuren
l’objecte del mateix.
Quart.- Atès que la justificació de què no s’està alterant l’objecte del contracte
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que l’adjudicatari
proposat no han subscrit més contractes menors que, individualment o
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Tercer.- Havent rebut oferta econòmica detallada es proposa com adjudicatari
el contractista proposat:
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conjuntament, superin els llindars del contracte menor (article 118.3 de la
LCSP) han estat justificats per la intervenció municipal i consta a l’expedient.
A l’expedient figuren els informes necessaris pels quals es posa de manifest
que es tracta d’un contracte que per import i característiques pot ser tramitat
com a un contracte menor, d’acord amb el que disposa l’article 118.1 de la Llei
9/2017, de contractes del sector públic.
Queda acreditat a l’expedient que per a l’adjudicació del present contracte no
és necessari sol·licitar oferta a 3 operadors econòmics pel fet que concorren les
circumstàncies següents: es tracta d’un servei d’interpretació artística.
Vist l’informe d’Intervenció d’insuficiència de mitjans propis de data 4 de febrer
de dos mil vint, que consta signat a l’expedient.
Vist l’informe de necessitat signat pel Regidor de contractació pública en data
28 de febrer de dos mil vint, que consta signat a l’expedient.
Emès certificat de despesa acreditatiu de la consignació pressupostària
suficient amb càrrec a la partida pressupostària 1.920.22706 ESTUDIS I
TREBALLS TÈCNICS, del pressupost prorrogat vigent.

Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei de redacció de diagnosi del
sistema de recollida de residus municipal i proposta de projecte de nou sistema
de recollida inclosa la redacció del plec de prescripcions tècniques, a
l’adjudicatari GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL, amb número de CIF
B65451759, per import de 8.900€ més 1.869€ corresponent a l’IVA del 21%,
per import total IVA inclòs de 10.769€, i donar conformitat i emetre informe
favorable que motiva la necessitat de contractació, en compliment de l’article
118.1 de la LCSP.
Segon.- Establir que amb caràcter previ a l’execució de l’objecte del contracte
serà imprescindible que el contractista acrediti complir tots els requeriment
exigits per la normativa aplicable als contractes de les administracions
públiques.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa referida al contracte objecte
d’adjudicació a l’adjudicatari per un import total de 10.769 euros (IVA inclòs),
amb càrrec a la partida pressupostària 1.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS, del pressupost prorrogat vigent, en aplicació dels articles 118 en
relació amb l’article 131.3 de la LCSP.
Quart.- Notificar la resolució al contractista GESTIÓ DE RESIDUS I
BIODIVERSITAT, SL, amb CIF B65451759, per la via de la seu electrònica en el
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Per tot això, a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la resolució, amb
indicació dels recursos que siguin procedents.
Cinquè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre
el Valor Afegit.
Sisè.- Trametre un certificat de l’acord a l’àrea de comptabilitat pels tràmits que
es puguin despendre del present acord.
Setè.- No caldrà formalització de contracte, exercint aquest acord, una vegada
practicada la notificació, com a formalització requerida legalment.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
Alcalde

