Ajuntament de Puigcerdà
Expedient: 948/2021
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA i PROPOSTA
Àrea de Medi Ambient.

1. Introducció
L’Ajuntament de Puigcerdà te la necessitat de procedir a la contractació dels serveis
públics de recollida, transport de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de
Puigcerdà.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució: L’actual contracte que regeix el servei de recollida
d’escombraries i neteja viaria fineix el proper exercici 2020, davant d’aquesta
situació es fa necessària la tramitació del corresponent expedient administratiu
per tal de procedir a la licitació d’un nou contracte en base al disposat per
l’actual legislació vigent.
b. Marco normatiu: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traspon a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

La contractació de La gestió dels serveis públics de recollida, transport de residus
sòlids urbans i neteja viària del municipi de Puigcerdà. En concret, els serveis
continguts en el següent plec són els que es relacionen a continuació:


Servei de recollida i transport de les fraccions rebuig i matèria orgànica, dels
residus municipals amb sistema de recollida de càrrega posterior amb
contenidor tancat a la via pública.



Servei de recollida i transport de les fraccions de paper i cartró i envasos
lleugers i vidre, dels residus municipals amb sistema de recollida de càrrega
superior amb grua, i contenidor d’accés obert a la via pública.



Servei de recollida de les fraccions orgànica, paper/cartró i envasos lleugers,
específica pels grans generadors (comerç, restauració i altres activitats
econòmiques situades al nucli urbà que generin residus assimilables a urbans).



Servei de recollida de voluminosos.



Servei de recollida d’actes i esdeveniments festius.



Recollida d’abocaments incontrolats.
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3. Objecte del contracte.

Ajuntament de Puigcerdà



Manteniment i neteja d’àrees i contenidors.



Neteja viària mecànica i manual.



Altres serveis complementaris relacionats directament amb els residus urbans.



Gestió de la informació i millora continuada del servei: incidències,
manteniment i neteja d’equips i instal·lacions, control en l’execució del
contracte, generació dels indicadors de control, auditories internes del servei,
etc.



Servei d’acompanyament al ciutadà: educació,
sensibilització, formació als grans generadors.

informació

ambiental,

4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments: Aquests aspectes es plasmaran i detallaran
suficientment al corresponent Plec de Prescripcions Tècniques que s’incorporarà a
l’expedient de contractació.
5. Anàlisi Econòmica
Els apartats d’anàlisi econòmica corresponents es detallaran suficientment al Plec de
Prescripcions Tècniques que s’incorporarà a l’expedient de contractació.
Com a resum de la informació econòmica, i en base a l’esmentat anàlisi econòmica,
es detalla la taula següent:
989.815,00 €

PREU MIG ANUAL DEL CONTRACTE
(10% - IVA INCLÒS)

1.088.797,00 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER 6 ANYS (IVA
EXCLÒS)

5.938.891,82 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER 6 ANYS
(10% - IVA INCLÒS)

6.532.781,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 6 ANYS + 2 PRORROGA+MOD.

9.139.361,00 €

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment: Com a conseqüència del valor estimat que es preveu
en aquest Contracte s’utilitzarà el procediment OBERT, subjecte a Regulació
Harmonitzada.
b. Qualificació del contracte: El contracte definit té la qualificació de contracte
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PREU MIG ANUAL DEL CONTRACTE (IVA EXCLÒS)

Ajuntament de Puigcerdà
administratiu de Serveis, d'acord amb l'article 17 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.
El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor estimat,
impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 221.000 euros.
c. Anàlisi d'execució per lots: A l’expedient es justifica degudament que per raons
tècniques no procedeix la execució del contracte per lots.
d. Durada: El període contractual serà de 6 anys a partir de la data d’inici del servei.
7. Conclusions
A la vista de tot l’indicat a la present memòria justificativa de la necessitat de
contractació i dels següents antecedents (Expdt. 2509/2019)
Atenent a la següent necessitat a satisfer:


La contractació dels serveis públics de recollida, transport de residus sòlids
urbans i neteja viària del municipi de Puigcerdà.

Atenent a les següents característiques del contracte:
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ.

Classificació CPV:
90511300-5 i
90611000-3

Tipus de contracte:
Serveis

Tramitació: Ordinària
Accepta renovació: Sí (Es podrà
prorrogar anualment, mitjançant
acord adotat especificament a tal
efecte anualment (Fins a un total
de 8 anys))

Revisió de
preus /
fòrmula: No

Accepta
variants: No

Pressupost base de licitació:
5.938.891,82 €

Impostos: 10%

Total: 6.532.781 €

Valor estimat del contracte:
9.139.631 €

6 ANYS + 2
PRORROGA+MODIFIC.

Total: 9.139.361 €

Durada
execució: 72
mesos
Garantia provisional: Sí (1%
Pressupost Base Licitació:
59.388,92 €)

Garantia definitiva: Sí
(5% del preu final ofert.)

Durada
màxima: 96
mesos (8
anys)

Garantia
complementària: No

Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició
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Procediment: Obert
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Addicional Segona 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,
es determina:
Òrgan competent:
Valor estimat del contracte
9.139.631 €

Òrgan de contractació
(Per delegació del Ple)
Alcalde

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa iniciar el
procediment establert per a l'adjudicació del contracte per a la «Realització dels dels
serveis públics de recollida, transport de residus sòlids urbans i neteja viària del
municipi de Puigcerdà», mitjançant procediment Obert, subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb el previst en l'article 156 i següents 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.
Puigcerdà, en la data que figura al marge del present document.
Marta Rufiandis Daniel.
Regidora de l’Àrea de Medi Ambient.

Codi Validació: 9CJC6QJATK2KAFXNXXH64EXPA | Verificació: https://puigcerda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Document signat electrònicament.

