Exp. 97/2022
MEMÒRIA JUSTICATIVA
Procediment: Procediment de contractació obert
Assumpte: Informe justificatiu per la contractació del servei de disseny i
producció de la campanya de foment i desplegament de sistemes de
recollida porta a porta de fracció orgànica comercial i domèstica del
COPATE.
1. INTRODUCCIÓ
Antecedents:
El COPATE és l’ens instrumental dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià, que per
delegació municipal desplega el servei de gestió de residus a aquest àmbit.
El COPATE fou beneficiari per desplegar projectes de foment de la FORM (fracció orgànica dels
residus municipals) en una convocatòria d’ajut (TES/1249/2019) promoguda per l’Agència de Residus
de Catalunya (d’ara endavant ARC). En concret, els projectes presentats i dels quals se’n va obtenir
part de finançament extern són els següents:
I.
II.
III.

Projecte A2 (Ampliació de la FORM a Alcanar i L’Ametlla de Mar)
Projecte A3 (Autocompostatge com a via de gestió exclusiva als Muntells)
Projecte B1 (Porta a Porta a Paüls, Benifallet, i grans productors zona litoral).

La present memòria té per objectiu justificar la contractació de les campanyes de comunicació i
sensibilització ambiental per al desplegament de recollides porta a porta de FORM per a l’àmbit
comercial i domèstic dels projectes previstos i parcialment finançats per l’ARC. Les campanyes a
desenvolupar són les següents:

2.
3.
4.

B1. Recollida de FORM de Grans productors de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià
(fase I).
A3. Autocompostatge com a via de gestió exclusiva als Muntells.
B1. Campanya de sensibilització del model porta a porta a Paüls.
B1. Campanya de sensibilització del model porta a porta a Benifallet.

Justificació de la necessitat del contracte:
Per tant, a demanda dels ens locals adherits i que formen part del COPATE, per tal d’assolir els
objectius de recuperació marcats a nivell europeu i desplegar aquests serveis de millora i foment
de la fracció orgànica, es veu necessari contractar externament una empresa o consultoria
ambiental per a dur a terme els serveis de disseny i producció d’una campanya informativa de
foment de la fracció orgànica per a la dinamització i sensibilització ambiental del sector comercial
de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià, així com una campanya de sensibilització per a la
implantació del porta a porta dels Muntells (Sant Jaume) i consolidació dels porta a porta de Paüls
i Benifallet.
2. DESCRIPCIÓ SITUACIÓ ACTUAL
2.1. Situació en la Institució
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1.

Des del COPATE es genera tota la planificació de gestió de residus de l’àmbit al qual opera i,
d’aquesta manera, disposa d’un equip propi, el qual duu a terme l’explotació directa de les plantes
ubicades al Mas de Barberans de gestió de residus, i la direcció tècnica dels diferents contractes
de recollida i gestió de residus. A tal efecte, i per tal de desplegar amb garanties els millors i més
eficients models de recollida, models que són demanats pels ens locals consorciats, s’acull a totes
les ordres d’ajut disponibles per tal d’obtenir finançament extern i facilitar la introducció de noves
operatives i models que tenen una influència directa sobre les activitats generadores de residus
municipals i població en general.
Per aquest motiu, a 2019 el COPATE es va acollir a l’ordre d’ajuts de l’ARC que va sorgint
periòdicament per obtenir finançament de projectes que, en qualsevol cas, s’havien de dur a
terme. La pandèmia a 2020 va endarrerir l’execució i per aquesta raó durant el 2022 s’han de
desplegar els projectes previstos que són els que segueixen.
El projecte A2 d’ampliació de la recollida de fracció orgànica a Alcanar i L’Ametlla de Mar està
executat. L’ampliació del servei de recollida de matèria orgànica i campanya d’introducció de la
fracció orgànica a Alcanar es va realitzar a finals de març de 2019, i a L’Ametlla de Mar durant el
març de 2020.
El projecte B1 de porta a porta a Paüls està operatiu des del 26 d’agost de 2019, tanmateix s’està
pendent de fer una campanya de retorn de resultats i repartiment de materials com cubells i bosses.
El porta a porta a Benifallet es va haver de postergar per la pandèmia i es va iniciar a maig de 2020.
Es va fer la campanya inicial, amb xarrades i visites a totes les llars informant dels canvis. Queda
pendent una campanya de retorn de resultats i repartiment dels cubells.

-

El projecte A3 d’Autocompostatge com a via de gestió exclusiva als Muntells (pedania
de Sant Jaume d’Enveja). L’ajuntament disposa d’uns terrenys per instal·lar els
compostadors comunitaris i es formarà al responsable compostaire, que serà el
responsable del procés així com l’encarregat de desplegar la recollida porta a porta entre
els domicilis. Caldrà realitzar una campanya de comunicació i sensibilització per iniciar el
porta a porta de la FORM i l’execució d’una campanya de sensibilització i comunicació per
a 300 habitatges dels Muntells.

-

El projecte B1 de recollida porta a porta de fracció orgànica comercial a la zona litoral
del Baix Ebre i del Montsià (El Perelló, Camarles, l’Aldea, Amposta, Sant Jaume
d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar) amb una incorporació prevista de 250 grans
productors. Ja s’han adquirit els vehicles recol·lectors amb el sistema de pesatge embarcat
necessaris per prestar el servei.

-

Els projectes B1 de campanya de retorn de resultats a Paüls i Benifallet i repartiment
de cubells reixats d’orgànica i altre material a tal efecte.

2.2. Justificació de la insuficiència de mitjans
El COPATE haurà de recórrer a la contractació externa d’aquest servei ja que no disposa de
mitjans propis per dur a terme la conceptualització i el disseny de la campanya de comunicació
prevista. Per tant, caldrà contractar externament una empresa o consultoria ambiental per a dur a
terme els serveis de disseny i producció d’una campanya informativa de foment de la fracció
orgànica per a la dinamització i sensibilització ambiental del sector comercial de la zona litoral del
Baix Ebre i del Montsià, així com una campanya de sensibilització per a la implantació dels porta a
porta dels Muntells (Sant Jaume) i consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet.
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Així doncs, restaria pendent el desplegament de les següents actuacions:

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte consistirà en dur a terme els serveis de disseny i producció d’una
campanya informativa d’introducció de la recollida porta a porta de la fracció orgànica al sector
comercial (bàsicament de restauració) de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià, així com una
campanya de sensibilització per a la implantació dels porta a porta dels Muntells (Sant Jaume) i
consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet.
En concret, s’han de dur a terme les següents actuacions:
A) Campanya informativa de foment de la fracció orgànica per a la dinamització i
sensibilització ambiental del sector comercial de la zona litoral del Baix Ebre i del
Montsià
-

Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització, previ a la
implantació del nou model de recollida de fracció orgànica porta a porta comercial a la
zona litoral.
El número de grans productors inicials previstos són els següents:

Sant Jaume d'Enveja
L'Aldea
Alcanar (Les Cases i Alcanar platja)
L'Ampolla
Amposta (Zona Delta: Poble Nou,
Eucaliptus i )
El Perelló
La Ràpita
Camarles

Grans productors
previstos
16
18
35
42
19
15
99
6
250

-

Planificació, organització, coordinació i producció de totes les actuacions que plantegi el
pla de comunicació.

-

Estratègia per tal d’establir les necessitats del sector comercial (és a dir, elaboració
d’enquestes d’anàlisi de necessitats i processament de les dades obtingudes, per tal que
després es puguin lliurar els contenidors necessaris per als grans productors).

-

Producció de tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als grans productors,
com els elements comunicatius de via pública, com altres elements digitals que es
difondran a través de les xarxes socials de COPATE i dels respectius Consells Comarcals i
ajuntaments implicats. Establiment del lema de la campanya i de la imatge que
s’incorporaran a tota la serigrafia dels contenidors i cubells que es reparteixin.

-

Acompanyament en la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del COPATE. El
COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i repartiment
dels materials als grans generadors.
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Municipi

-

Dinamització i sensibilització del sector comercial implicat envers els objectius de
recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a porta que
s’implantarà (identificació usuari, freqüències establertes, pedagogia de costos de residus,
etc).

B) Campanya informativa per a la implantació d’un porta a porta de fracció orgànica i
d’autocompostatge comunitari com a via de gestió exclusiva als Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)
-

Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització, previ a la
implantació del nou model de recollida de fracció orgànica porta a porta domèstic als
Muntells.
Els habitatges previstos són 300.

-

Planificació, organització, coordinació i producció de totes les actuacions que plantegi el
pla de comunicació.

-

Producció de tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als habitatges dels
Muntells, com els elements comunicatius de via pública, com altres elements digitals que
es difondran a través de les xarxes socials de COPATE i del respectiu Consell Comarcal i
ajuntament implicat.

-

Acompanyament en la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del COPATE. El
COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i repartiment
dels materials als habitatges.

-

Dinamització i sensibilització de la població dels Muntells envers els objectius de
recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a porta que
s’implantarà (identificació usuari, freqüències establertes, pedagogia de costos de residus,
etc).

C) Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització,
posterior a la implantació del model de recollida porta a porta a Paüls. Campanya de
retorn de resultats i repartiment de kits porta a porta.
-

Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització, posterior a
la implantació del model de recollida porta a porta domèstic a Paüls.

-

Planificació, organització, coordinació i producció de totes les actuacions que plantegi el
pla de comunicació.

-

Producció de tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als habitatges de Paüls,
com els elements comunicatius de via pública, com altres elements digitals que es
difondran a través de les xarxes socials de COPATE i del respectiu Consell Comarcal i
ajuntament implicat.

-

Acompanyament en la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del COPATE. El
COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i repartiment
dels materials als habitatges.

-

Dinamització i sensibilització de la població de Paüls envers els objectius de recuperació i
justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a porta que s’implantarà
(identificació usuari, freqüències establertes, pedagogia de costos de residus, etc).
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Els habitatges previstos són 280.

D) Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització,
posterior a la implantació del nou model de recollida porta a porta a Benifallet.
Campanya de retorn de resultats i repartiment de kits porta a porta.
-

Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de sensibilització, posterior a
la implantació del model de recollida porta a porta domèstic a Paüls.
Els habitatges previstos són 500.

-

Planificació, organització, coordinació i producció de totes les actuacions que plantegi el
pla de comunicació.

-

Producció de tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als habitatges de
Benifallet, com els elements comunicatius de via pública, com altres elements digitals que
es difondran a través de les xarxes socials de COPATE i del respectiu Consell Comarcal i
ajuntament implicat.

-

Acompanyament en la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del COPATE. El
COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i repartiment
dels materials als habitatges.

-

Dinamització i sensibilització de la població de Benifallet envers els objectius de
recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a porta que
s’implantarà (introducció de cubells amb identificació d’usuari, freqüències establertes,
pedagogia de costos de residus, etc).

El COPATE, per tal de facilitar la campanya prevista i el desplegament del nou model de recollida,
aportarà l’equip actual de comunicació (5 informadores que treballen en dedicació parcial), que
donarà suport en les tasques de visites personalitzades i repartiment de materials.
El COPATE aportarà els contenidors de grans productors necessaris (xipats convenientment per
identificar a l’usuari) i també serà l’encarregat del subministrament dels 1.080 kits de cubell reixat
de 10 litres marró, cubell de 25 litres marró i 3 paquets de 20 bosses compostables -o similar-,
amb la serigrafia pertinent, logos, i lema i/o imatge que es defineixin en la proposta de campanya
de comunicació.

4. ANÀLISI TÈCNICA
4.1 Consideracions tècniques i requeriments
Com ja s’ha esmentat, el COPATE no disposa dels mitjans materials propis, ni tampoc dels
mitjans humans pel que fa al perfil professional, experiència i disponibilitat suficients que permetin
cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte, quant a conceptualització i disseny de la
campanya comunicativa (especialment en termes d’idea i missatge de campanya, disseny,
composició gràfica i estètica dels elements comunicatius de publicitat institucional, i la seva
comprensió i rebuda per part dels targets objectiu dels nous models de recollida).
La contractació del servei obeeix a la consecució dels següents requisits:
-

L’empresa adjudicatària ha d’elaborar, dissenyar i planificar una campanya informativa que
doni a conèixer els nous models de recollida porta a porta comercial i domèstic a l’àmbit
del COPATE a la ciutadania i els grans generadors previstos.
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La durada del contracte serà des de la formalització del mateix fins a 31 gener de 2023 i
s’executarà, a ser possible, durant el període més òptim de cara al target objectiu (els mesos de
juny i octubre-desembre per als grans productors, evitant els mesos de punta de feina de l’estiu).
La resta de projectes poden adaptar-se a aquesta circumstància.

-

L’empresa adjudicatària ha de comptar amb els mitjans tècnics i humans per a totes les
tasques que hagi previst a la campanya informativa.

-

L’empresa adjudicatària ha de produir tots els elements i materials informatius que plantegi
la campanya informativa. Implica la producció de tots els elements comunicatius, tant els
que es lliurin als grans productors o els habitatges previstos, com els elements
comunicatius de via pública, com altres elements digitals que es difondran a través de les
xarxes socials de COPATE i dels respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats.

-

L’empresa adjudicatària ha de planificar, organitzar, coordinar i executar totes les
actuacions previstes a la campanya informativa, que han de coordinar-se conjuntament
amb el COPATE i els ens locals implicats.

-

L’empresa adjudicatària ha de dinamitzar i sensibilitzar al sector comercial i domèstic
implicat, envers els objectius de recuperació i justificació dels avantatges dels nous models
de recollida porta a porta que s’implantaran o que ja estan en execució (comunicar i
informar pertinentment sobre les novetats que s’incorporen com ara la identificació
d’usuari, freqüències establertes, incidir amb la pedagogia de costos de residus, resultat
actuals i objectius de recuperació).

-

L’empresa adjudicatària ha de proveir al COPATE de la informació detallada corresponent
a cada una de les actuacions plantejades, realitzar informes de seguiment i informes finals
de campanya, i ha d’emetre les factures corresponents als serveis prestats.

-

L’empresa adjudicatària ha de proveir al COPATE d’informació detallada respecte les
unitats de contenidors (anàlisi de necessitats) per als grans productors.

-

L’empresa haurà de respectar la confidencialitat de les dades i dels resultats obtinguts.

Als annexos d’aquest document s’inclouen altres requisits i consideracions per tal que siguin
considerades en l’elaboració del plec de prescripcions administratives.

5.1 Elaboració del pressupost
L’import de licitació ha estat calculat a partir d’un supòsit genèric d’hores de dedicació per projecte
en funció de les activitats i habitatges previstos a la campanya informativa.
Per al càlcul s’han agafat preus i pressupostos mitjans de referència d’empreses i consultories
ambientals, per tant s’estima el pressupost per la campanya descrita en 31.000€ IVA inclòs.
A) PaP FORM grans productors
B) Autocompostatge +PaP Els Muntells
C) PaP Paüls
D) PaP Benifallet

14.820,60 €
5.620,44 €
4.884,60 €
5.432,70 €
30.758,34 €

El sistema de determinació del pressupost base de licitació del contracte s’ha realitzat prenent
com a referència els preus de mercat unitaris de tècnic superior i informador del sector, s’inclouen
també dietes i altres despeses derivades de la producció de materials.
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5. ANÀLISI ECONÒMICA

S’ha estimat una dedicació aproximada de 476,3 hores en termes de disseny, conceptualització,
coordinació, planificació de campanya i edició de materials; i 709,5 unitats en termes
d’acompanyament i dinamització amb els grans productors i habitatges.

Hores
A) PaP FORM grans productors
B) Autocompostatge +PaP Els Muntells
C) PaP Paüls
D) PaP Benifallet

A) PaP FORM grans productors
B) Autocompostatge +PaP Els Muntells
C) PaP Paüls
D) PaP Benifallet

A) PaP FORM grans productors
B) Autocompostatge +PaP Els Muntells
C) PaP Paüls
D) PaP Benifallet

242,3
104
60
70
476,3

Preu/hora Subtotal
34,86 8.446,58 €
34,86 3.625,44 €
34,86 2.091,60 €
34,86 2.440,20 €
34,86 16.603,82 €

Hores
319,5
100
140
150
709,5

Preu/hora Subtotal
19,95 6.374,03 €
19,95 1.995,00 €
19,95 2.793,00 €
19,95 2.992,50 €
19,95 14.154,53 €

Subtotal 1
Subtotal 2
8.446,58 €
6.374,03 €
3.625,44 €
1.995,00 €
2.091,60 €
2.793,00 €
2.440,20 €
2.992,50 €
16.603,82 € 14.154,53 €

Total
14.820,60 €
5.620,44 €
4.884,60 €
5.432,70 €
30.758,34 €

5.2 Valor estimat
La determinació del preu estimat s’ha realitzat atenent a:
-

El preu de licitació calculat segons els punts anteriors amb una dedicació orientativa de
476,3 hores en termes de producció de campanya i 709,5 en termes d’execució in situ de
la mateixa.

-

Es proposa que la durada del contracte sigui des de l’inici del contracte fins a 31 de gener
de 2023.
El valor estimat del contracte serà el següent (imports en execució contracte, sense IVA):

-

Import base de licitació
Import pròrroga
Import de les modificacions previstes
TOTAL IMPORT ESTIMAT (VEC)

25.619,83€ (més IVA)
NO
NO
25.619,83 € (més IVA)
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Tanmateix, com que el sector de la comunicació no compta amb unes tarifes pre-determinades,
aquesta valoració s’ha obtingut a partir d’una dedicació estimada en base el número d’activitats a
les quals va adreçada la campanya, que són 250 grans productors i 1.080 habitatges, així com
l’experiència acumulada en la prestació de campanyes de sensibilització prèvies.

IVA (21%)
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

5.380,17€
31.000,00€ (IVA inclòs)

5.3 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
El servei es finançarà a càrrec de la partida pressupostaria del COPATE número 1622-22699 de
Residus, de campanya de sensibilització de la FORM.
6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT
6.1 Justificació del procediment
La licitació del contracte es realitzarà mitjançant un procediment obert, seguint els principis
d’igualtat, de no discriminació i de lliure concurrència, promovent l’accés a la competència entre
les empreses candidates en igualtat de condicions, igualtat de tracte i garantint les mateixes
oportunitats per d’aquesta manera aconseguir una oferta adequada al mercat, obtenint la millor
relació qualitat-preu.
6.2 Qualificació del contracte
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, exigència i efectes de la classificació, apartat b, pels
contractes de serveis no serà exigible la classificació de l’empresari.

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 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
(d'ara endavant, LCSP), es considera motiu vàlid, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de
l'objecte del contracte, la dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic, justificada pel fet que amb la divisió en lots de l’objecte del contracte s’incrementarien els
costos d’execució, atès que la similitud de totes les prestacions permet l’aplicació d’economies
d’escala. No es considera adient fer lots per així poder garantir l’eficiència del servei amb un únic
interlocutor i que hi hagi coherència, concordança i uniformitat amb els missatges i lema de
campanya als municipis beneficiaris de la campanya informativa.
6.4 Durada
Es proposa una durada màxima del contracte des de la formalització del contracte fins al 31 de
gener de 2023. No es preveu pròrroga.
6.5 Solvència
Els criteris de solvència econòmica i tècnica seran els mínims exigits per la LCSP, garantint la
solvència suficient per dur a terme el contracte.
D’acord amb l’article 90.1 de la LCSP, la solvència tècnica o professional podrà acreditar-se a
través dels mitjans següents:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte, que sumin un import igual o superior als 5.000 euros,
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6.3 Anàlisi d'execució per lots

-

referent al millor exercici dins els darrers cinc anys, que inclogui l’import, dates i destinatari,
públic o privat. S’amplia el període de 3 a 5 anys per la irrupció de la pandèmia a març de
2020.
Per a empreses de nova creació, podran acreditar la solvència en aquells documents que
considerin oportuns, prèvia acceptació per part de l’òrgan de contractació.

6.6 Previsió de les raons que puguin implicar una modificació de contracte
No es preveu modificació.
6.7 Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris a tenir en consideració per a la valoració de les ofertes seran:
1. CRITERIS AUTOMÀTICS.
Oferta econòmica (55 punts). La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà per al licitador
amb l’oferta més baixa, sense incórrer en baixa temerària.
Puntuació= (Oferta econòmica més baixa/ Oferta econòmica valorada) x Puntuació màxima (55)
2. CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta tècnica o memòria de campanya que
haurà d’incloure (d’acord clàusula 13 del PPTP):
- El pla de comunicació de la campanya.
- Imatge i lema de la campanya.
- Accions informatives i de sensibilització de la campanya.
- Materials i elements de suport que seran lliurats als grans productors i habitatges. Proposta
gràfica per als mitjans impresos.
- Materials físics i/o digitals de comunicació previstos. Proposta gràfica per als mitjans
exteriors o internet.
- Calendarització detallada de totes les actuacions previstes.
- Nombre de professionals adscrits a la campanya i hores de dedicació previstes. Caldrà
definir el nom del professional, fase del projecte en que participarà, CV, descripció de la
tasca i percentatge de dedicació.
La valoració tècnica de les propostes de serveis es farà segons els següents criteris (Fins a 10
punts):
P.
Proposta tècnica
1

Estratègia del pla de
comunicació de la
campanya.

2

Imatge i lema de la
campanya.

45
15

10

Criteris
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Coherència de l’estratègia. (fins a 5 punts)
- Detall i concreció. (fins a 5 punts)
- Adequació als objectius descrits al PPTP. (fins a 5
punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Disseny i estètica. (fins a 5 punts)
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Proposta tècnica (45 punts). Es valorarà la proposta tècnica tant a nivell d’imatge com dels
missatges i actuacions i materials previstos a la campanya informativa proposada, de forma que
els missatges siguin clars i entenedors per al seu públic objectiu (grans generadors i habitatges).

-

Missatge /lema: es valorarà el nivell d’adequació del
missatge als col·lectius que s’adreça la campanya i
la seva adequada comprensió. (fins a 5 punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Adequació a les accions mínimes previstes al PPTP.
(fins a 5 punts)

3

Accions informatives i
de sensibilització de la
campanya

5

4

Materials i elements
de suport que seran
lliurats als grans
productors i
habitatges.

5

Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Integració de tots els materials i elements
(missatges, estètica) de manera que visualment i a
nivell conceptual conformin una campanya
entenedora i global. (fins a 5 punts)

5

Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Calendari ajustat als objectius del PPTP. (fins a 5
punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Adequació dels RRHH per executar les actuacions
previstes al PPTP. (fins a 5 punts)

5

6

Materials físics i/o
digitals de
comunicació previstos.
Calendarització de la
campanya.
Recursos humans
previstos per a la
realització de la
campanya.

5

* Paràmetres de ponderació:
- Excel·lent: 100% de la puntuació
- Notable: 75% de la puntuació
- Correcte 50% de la puntuació
- Suficient: 25% de la puntuació
- Insuficient: 0%de la puntuació

Per tal que els licitadors presentin una oferta homogènia que sigui fàcilment comparable, s’haurà
d’emplenar una taula amb el següent contingut:
Preu total IVA
Campanya informativa
IVA
inclòs
Preu base
A) Campanya introducció
porta a porta de fracció
orgànica als grans
productors zona litoral
B) Campanya d’
Autocompostatge
+introducció porta a porta
de FORM a Els Muntells
C) Campanya de
consolidació del porta a
porta a Paüls
D) Campanya de
consolidació del porta a
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6.8 Model de presentació de l’oferta econòmica

porta a Benifallet
TOTAL IVA INCLÒS
*Les empreses hauran d’acompanyar la proposta econòmica amb un detall de tots els amidaments
previstos així com els preus unitaris resultants, que han de concordar amb el preu ofertat. La xifra
consignada a l’escrit de proposició econòmica s’haurà de correspondre amb la xifra justificada a
l’estudi econòmic financer. La incongruència o l’existència d’omissions, errors, contradiccions o
esmenes que dificultin o impedeixin conèixer en exactitud l’oferta, pot determinar, de forma
motivada, l’exclusió de l’oferta per la Mesa de Contractació.
7. CONCLUSIONS
El servei de disseny i producció d’una campanya informativa d’introducció de la recollida porta a
porta de la fracció orgànica al sector comercial (bàsicament de restauració) de la zona litoral del
Baix Ebre i del Montsià, així com d’una campanya de sensibilització per a la implantació dels porta
a porta dels Muntells (Sant Jaume d’Enveja) i consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet,
és un servei que ha de ser contractat mitjançant les característiques del contracte següents:
Objecte del contracte: SERVEI DE CAMPANYA INFORMATIVA D’INTRODUCCIÓ DE
PORTA A PORTA COMERCIAL I DOMÈSTIC A L’ÀMBIT DEL COPATE
Tipus de contracte: contracte de serveis
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 79341400-0 Servei de campanya de comunicació.
Codi CPV: 90713000-8 Servei d’assessorament en assumptes ambientals
Valor estimat del contracte: € 25.619,83 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 25.619,83€

IVA: 21%

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 31.000€
Durada del contracte: Des de l’inici del contracte fins a 31 de gener de 2023

Document signat digitalment
COPATE- Àrea Residus
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Possibilitat de pròrroga: No
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