INFORME TÈCNIC DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Informe tècnic en relació a la necessitat de contractació d’una empresa per a la
realització dels serveis de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites
quantitats (REPQ), procedents de les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de
Seana, amb inici previst del servei, quan s’acabi la contractació vigent, i amb una durada
prevista de 2 anys i 6 mesos, amb possibilitat de pròrroga, de màxim un any.

2. ANTECEDENTS

Atès que la recollida i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ) generats
a la comarca i recollits a les deixalleries de Mollerussa i Castellnou de Seana és
responsabilitat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en tant que aquest Ens té delegades
les competències de la recollida de residus a la comarca per part de tots els ajuntaments.
Atès que l’Acord Marc per a la gestió dels REPQ signat per l’Agència de Residus de
Catalunya el 29 de juliol de 2011 entre l’Agència, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, va finalitzar el passat 26 de maig de
2016. A partir d’aquesta data la gestió requerirà d’una contractació diferent que establirà
cada Ens local en funció de les seves necessitats i s’haurà de fer mitjançant qualsevol
gestor del Registre de Gestors de Catalunya, autoritzat a tal efecte.
Atès que calia renovar el contracte per la recollida i tractament dels REPQ a partir de l’any
2020 per seguir prestant aquests serveis de recollida, trasllat i gestió dels residus
especials en petites quantitats (REPQ), procedents de les deixalleries de Mollerussa i de
Castellnou de Seana
Atès que en data 3 de desembre de 2019 es va fer un informe de necessitat de
contractació d’una empresa per la realització d’aquest serveis durant el període de l’1 de
gener fins el 30 d’abril per tal que aquest servei no quedés desatès i que al mateix informe
es van proposar demanar pressuposts tres empreses.
Atès que un cop vençut el termini de presentació d’ofertes, no es va rebre oferta de cap
les tres empreses a qui es va proposar i que des del dia 2 de gener segueixen entrant
residus classificats com a (REPQ) a les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de
Seana, i que cal gestionar aquests residus per tal de continuar prestant aquest servei als
usuaris.
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Atès que al quedar descoberta l’adjudicació dels servei de recollida i tractament d’aquests
REPQ des del servei de Medi Ambient es va sol·licitar que es valorés la possibilitat
d’ampliar la contractació o fer un nou contracte menor a l’empresa que presta actualment
aquest servei, per el període de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2020, amb la finalitat de
no deixar desatès aquest servei, fins que hi hagués preparada una nova licitació per la
gestió d’aquests residus.
Atès que amb Decret de Presidència DEC-0097-2020-25/02/2020 es va aprovar
l’adjudicació d’aquests serveis per les dates de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2020 a
l’empresa que ha prestat aquests servei durant l’any 2019.
Atès que amb Decret de Presidència DEC-0077-2020-19/02/2020 es va aprovar l’informe
tècnic de data 18 de febrer de 2020, de necessitat de contractar la gestió d’aquests REPQ
a partir del 1 de maig de 2020, per un període de 3 anys i una possibilitat i durada de
pròrroga de màxim dos anys.
Atès que els preus de gestió dels REPQ poden tenir unes variacions molt importants d’un
any per un altre i que no està prevista la revisió de preus durant la vigència del contracte,
s’ha considerat necessària la reducció de la durada del contracte i de les pròrrogues, per
tal que aquests possibles increments de preus de la gestió puguin ser assumibles pels
licitadors i no suposin un desequilibri econòmic futur per la contracta.
Atès que les indicacions del director de l’Agència de Residus, pel que fa al funcionament
de les deixalleries, que tenen en consideració la Instrucción sobre gestión de residus
domésticos y COVI-19 de 13 de març de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recomanaven
el tancament temporal dels serveis de deixalleries, per no considerar-lo un servei
essencial en la situació d’emergència sanitària actual.
Atès que l’empresa que està realitzat actualment el serveis de recollida, trasllat i gestió
dels residus especials en petites quantitats (REPQ) va sol·licitat en data 3/04/2020 la
suspensió automàtica de l’execució del contracte, amb efectes retroactius des del 16 de
març i fins que la prestació es pugui reprendre de nou amb normalitat.
Atès que amb Decret de Presidència DEC-0207-2020-03/04/2020 es va aprovar la
suspensió del contracte menor del servei de recollida i tractament dels residus especials
en petites quantitats (REPQ) procedents de les deixalleria de Mollerussa i de Castellnou
de Seana, amb efectes retroactius des del 16 de març de 2020, i fins que es pugui
reprendre la prestació del servei.
Atès el que disposa l’article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen 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,
quan es faci necessari celebrar un contracte de serveis, prèviament s’haurà de justificar
adequadament a l’expedient la insuficiència de mitjans.
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Insuficiència de mitjans personals, justificat per als següents motius:
 Els REPQ han de ser gestionats per empreses especialitzades i autoritzades per la
recollida transport i tractament d’aquests residus perillosos. Aquest fet es justifica
perquè cal disposar de personal amb formació específica per garantir el bon
funcionament d’aquests servei.
 Que el volum del treball que aquest servei requereix no es pot dur a terme pel
personal del consell i no és convenient la seva ampliació.
 Que les activitats i freqüència de les prestacions a realitzar no poden ser
assumides pel personal del consell sense que les funcions pròpies dels mateixos
es vegin afectades.
Insuficiència de mitjans materials :
 Que no es disposa dels mitjans materials necessaris (vehicles propis per la
realització de la recollida i el transport d’aquests residus als gestors autoritzats) ja
que es tracta d’una gestió de residus perillosos.
El benefici d’externalitzar la prestació del servei és: poder garantir amb immediatesa
la continuïtat de la realització del servei i garantir l’expertesa de l’empresa que resulti
adjudicatària d’aquest servei. Poder garantir que el servei es realitza amb les condicions i
mitjans més adequats per la gestió d’aquests residus perillosos.
3. NECESSITAT A SATISFER
Tenint en compte tots els antecedents esmentats exposo la necessitat de contractar els
serveis de recollida i tractament dels residus especials en petites quantitats (REPQ)
procedents de les deixalleries de Mollerussa i de Castellnou de Seana a partir de que
finalitzi la contractació vigent i amb una durada de 2 anys i 6 mesos, amb possibilitat de
prorrogar per 1 any més.
La contractació inclou la recollida, transport i tractament dels REPQ procedents de la
deixalleria de Mollerussa i de la deixalleria de Castellnou de Seana, i si bé les recollides
podran ser conjuntes, la facturació ha de ser independent per cada deixalleria.
La facturació dels REPQ recollits a la deixalleria de Mollerussa inclourà la recollida, el
transport i el tractament.
La facturació dels REPQ recollits a la deixalleria de Castellnou de Seana inclourà la
recollida i el tractament. El cost del transport d’aquests residus s’haurà de facturar
directament a l’empresa que gestiona la deixalleria de Castellnou.
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4. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: servei de recollida, transport i tractament dels REPQ de les
deixalleries Comarcals de Mollerussa i de Castellnou de Seana.
Durada del contracte: 2 anys i 6 mesos amb possibilitat de pròrroga d’1 any més.
INICI: a partir de la finalització de la contractació vigent.
FINALITZACIÓ: 2 anys i 6 mesos des de la data en que s’iniciï el contracte.
PRÒRROGA: 1 any, màxim
Tipus de tramitació: Ordinària
Codi CPV: 90523000-9 Serveis d’eliminació de residus tòxics, excepte residus
radioactius i terrenys contaminats
Partides pressupostàries: 162306-22799 – Gestió de REPQ de la deixalleria de
Mollerussa
162301-22799 – Gestió de REPQ de la deixalleria de
Castellnou de Seana

5. LOTS:
En base al disposat a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents
motius:


Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perdrien les economies d’escala
que suposen la contractació de la gestió dels REPQ de les dues deixalleries, al
poder optimitzar-se els costos de transport, recollida i gestió, si es fa la recollida
conjunta a les dues deixalleries.



Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es veurien incrementats els costos
d’execució de l’objecte del contracte.



Amb la divisió per lots de l’objecte del contracte es perdria eficiència en l’execució
del servei i en la coordinació de l’execució de les prestacions.

I perquè consti i faci els efectes corresponents, lliuro aquest informe.

La tècnica del Servei de Medi Ambient,
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