Àrea de Medi Ambient i Territori
Bruc, 26 08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 15
territori@santceloni.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Àrea de Medi ambient i Territori

2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte

Lluís Obach Martínez

L’objecte del contracte és la realització d’una campanya de comunicació de la
preimplantació de la recollida de residus porta a porta a través d’un procés participatiu
al municipi de Sant Celoni, inclosa La Batllòria, i l’estudi de detall per a la implantació
d’aquest sistema de recollida de residus en els blocs plurifamiliars i a les activitats
econòmiques de conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques.
b) Lots: indicar si hi ha o no lots.
 Hi ha
 No hi ha lots
Atès l’abast de l’objecte contractual definit a l’apartat a) anterior, als efectes de garantir
l’èxit i correcta prestació del servei i, especialment, els objectius que es pretenen
aconseguir amb la mateixa, no és possible la seva lotització.
De conformitat amb l’indicat, l’adjudicatari haurà de prestar el servei consistent en
realitzar un estudi de detall per a la implantació de la recollida selectiva de residus en
els blocs plurifamiliars i a les activitats econòmiques i, en base al resultat del mateix,
dissenyar i implementar la campanya de comunicació de la pre-implantació del servei
que incorpori un procés participatiu al conjunt del terme municipal de Sant Celoni
(inclòs el nucli de La Batllòria).
Donada la complexitat de l’encàrrec i l’impacte que el resultat de dit estudi tindrà en la
forma en què haurà de prestar-se el servei de recollida selectiva de residus en un futur,
esdevé indispensable que la campanya de comunicació del resultat de l’estudi i el
procés participatiu estigui liderat i coordinat per la mateixa persona física o jurídica
adjudicatària del contracte, als efectes de garantir la màxima transversalitat de la
informació i la visió integral de l’objecte prestacional.
No es considera viable, ni oportú, que el procés de disseny del nou servei que resulti
del procés participatiu i de l’estudi a realitzar sigui desenvolupat per dos prestataris
diferents en tant que podrien generar-se disfuncions durant el mateix amb un impacte
directe a la ciutadania no desitjat.
En aquest sentit, el responsable el contracte considera que la divisió de l’objecte
contractual en dos o més lots comportarà, inevitablement, un endarreriment en
l’execució de la prestació atesa la necessitat de coordinar diferents equips
professionals, amb el risc inherent que comporta el fet que un projecte unitari sigui
treballat per professionals tècnics amb visions diferents o distants sobre un mateix
objectiu o propòsit.

Jordi Jubany Fontanillas
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22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

a) Descripció:
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Per l’exposat, es considera que l’objecte contractual ha de mantenir-se de forma
unitària per tal que el conjunt del contracte sigui executat pel mateix adjudicatari.
c) Codificació:
Codi CPV:
71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisi.
Codi CPA:
71.1 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb
l’assessorament tècnic

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:

Lluís Obach Martínez

Per tal de dur-lo a terme cal realitzar un estudi previ d’implantació en els blocs plurifamiliars i
les activitats econòmiques i una campanya de comunicació preimplantació a través d’un procés
participatiu. El canvi de sistema de contenidors a via pública a la recollida porta a porta
requereix d’un anàlisi acurat que permeti personalitzar les solucions a aquests casos que són
els que presenten una problemàtica associada al nou sistema previst.
L’actuació prevista es realitza per obtenir la informació, el treball i la tramitació indispensable i
necessària cap a un canvi de model de l’actual servei de recollida de residus munciipals.

2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
L’objecte contractual, el contingut definit en el plec de prescripcions tècniques i la tipologia
contractual escollida és suficient i idònia per a poder satisfer les necessitats contractuals
definides.

2.4 Insuficiència de mitjans:
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals propis per cobrir les
necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquests serveis, es considera que la millor
manera de prestar-los és recórrer a l’experiència i organització d’una empresa especialitzada
en el sector.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- Responsable del contracte
Per tal de donar conformitat a la LCSP i per indicació de la Direcció de l’Àrea de Medi Ambient
Territori es proposa nomenar al tècnic mitjà de l’Àrea, Jordi Jubany, com a responsable de
l’execució de les prestacions d’aquest contracte d’acord amb les competències que li atribueix
l’article 62 d’aquest text.

Jordi Jubany Fontanillas
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22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

Mitjançant l’execució d’aquest contracte es pretén iniciar l’assoliment d’un dels objectius del Pla
de mandat de l’actual equip de govern que és la posada en marxa del sistema de recollida de
residus porta a porta.
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4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats.
4.1. Pressupost base de licitació sense IVA 90.877,38 €, IVA (21%) 19.084,25 €
Pressupost Base de licitació Total 109.961,63 € (IVA inclòs)

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas
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22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

L’import de licitació del contracte es desglossa en:

Per la determinació del pressupost base de licitació s’ha utilitzat l’aplicació de la Diputació de
Girona IPLECS, la qual parteix del cost salarial establert en el conveni col·lectiu sectorial de
referència (Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics,
codi n.99002755011981), prenent com a base la categoria professional del perfil requerit per al
desenvolupament del servei. A l’esmentat cost se li aplica el cost de la Seguretat Social.
Per determinar el Pressupost Base de licitació s’ha realitzat una anàlisi del sector de les
empreses objecte del contracte, d’acord amb codi CNAE corresponent, que tenen el domicili
fiscal a Catalunya i prenent com a referència els darrers comptes anuals publicats al registre
mercantil corresponent. A continuació, cal consolidar tots els comptes de les empreses en un
únic quadre de pèrdues i guanys i es calculen els percentatges en relació amb els ingressos
d’explotació de cada concepte de despesa i del benefici d’explotació.
Per calcular el preu unitari del contracte es parteix de la hipòtesi que aquest contracte té un 90
% de cost de mà d’obra directa sobre el total de les despeses de personal del sector. Si el
benefici d’explotació del sector d’activitat és inferior al 6 %, caldrà augmentar l’import calculat
fins a arribar a aquest percentatge de benefici, i per aquest càlcul cal considerar que els costos
de materials són variables i que, per tant, augmenten a partir de l’increment de l’import dels
ingressos del pressupost base de licitació. En cas que el benefici d’explotació ja sigui superior
al 6%, no caldrà modificar l’import del pressupost base de licitació.
Finalment, el pressupost base de licitació es divideix en els diferents tipus de costos següents:
•

Costos directes: estan formats pel cost de la mà d’obra directa i el consum de
mercaderies i de materials utilitzats en la prestació del servei.

•

Costos indirectes: estan formats per la resta de partides; és a dir, les altres despeses
d’explotació (que inclouen serveis exteriors, subministraments, costos d’estructura,
etc.), les amortitzacions de l’immobilitzat i la resta de les despeses de personal que no
són directes (el 2,5 % restant són costos indirectes).
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A tots els efectes s'entendrà que aquests preus i les ofertes que presentin els licitadors
inclouen totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions contractades,
com són el material fungible, així com les despeses generals, financeres, d’assegurances,
benefici industrial, o qualsevol altre sigui quina sigui la seva naturalesa, IVA exclòs.
L’import de licitació serà millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a
l’alça.
Aquest detall només és a títol informatiu i la distribució de les despeses per a la prestació del
servei serà responsabilitat última de les empreses licitadores.
A l’Annex 1 de la present memòria es justifica la determinació del pressupost base de licitació.

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

5.- Consignació pressupostària
La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de la partida d’inversió

Orgànica
Programa

Classificació
05 Espai Públic
1621A SERVEIS PÚBLICS BÀSICS_Benestar comunitari_Recollida, gestió i

tractament de residus_ Recollida de residus_RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Econòmica

62900 Estudi d'implantació i conscienciació de la recollida de residus

6.- Valor estimat
És el pressupost base de licitació sense IVA 90.877,38 €.

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2

7.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
Els treballs es realitzaran en un termini màxim de 7 mesos des de l’endemà de la data de
formalització del contracte.

8.- Tramitació de l’expedient

9.- Criteris per a l’adjudicació
L’adjudicació del contracte s’efectuarà sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma
següent i mitjançant la valoració dels criteris que s’indiquen a continuació.
De conformitat amb allò previst a l’article 145.4 de la LCSP, atès que l’objecte contractual
inclou prestacions de naturalesa intel·lectual, els criteris d’adjudicació determinats a continuació
superen el 51% del total.
Per tal que es valorin els criteris avaluables automàticament, la puntuació atorgada a
l’empresa en cadascun dels criteris que necessiten de judici de valor haurà de ser superior a
zero.

Jordi Jubany Fontanillas
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 Ordinària.
 Urgent.
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CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ MÀXIMA

1. Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi

17,5

2. Qualitat tècnica de la proposta de campanya

22,5

3. Sostenibilitat de la campanya

10

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas
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22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIÓ MÀXIMA

1. Oferta econòmica

20

2. Millora de l’experiència dels mitjans personals

20

3. Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s’inclouen
en l’estudi de detall

10

Es defineixen els criteris de valoració en la forma següent:

a) Criteris que necessiten un judici de valor: fins a 50 punts
Per a l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor s’observaran les regles que per
cada cas s’indica a continuació, sens perjudici d’aquelles altres consideracions que, en funció
de la concreta formulació de les ofertes, siguin necessàries realitzar pels responsables de la
valoració per tal de determinar la puntuació de les ofertes.

Es valoraran les ofertes presentades per les empreses aplicant la següent fórmula:

Puntuació Total = K 1 ·P 1 + K 2 ·P 2 + K 3 ·P 3

On,

K1
P1
K2
P2
K3
P3

és el coeficient de ponderació de l’apartat 1
és la puntuació de l’apartat 1
és el coeficient de ponderació de l’apartat 2
és la puntuació de l’apartat 2
és el coeficient de ponderació de l’apartat 3
és la puntuació de l’apartat 3

S’atorgarà la puntuació Px corresponent a cada apartat de la següent manera:
Empresa en posició nº1 tindrà una P x = 5 punts (millor proposta)
Empresa en posició nº2 tindrà una P x = 2’5 punts
Empresa en posició nº3 tindrà una P x = 1 punts
Empresa en posició nº4 i restants tindrà una P x = 0 punts
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Si dues o més propostes es considerin d’igual posicionament, s’atorgarà la semisuma
de la puntuació per aquelles posicions empatades (per exemple si les millors propostes
es consideren en la mateixa posició 1 i 2, s’atorgaran 3’75 punts a cadascuna).
Quan la documentació tècnica aportada no sigui valorable o sigui incoherent o no
s’ajusti a les necessitats del servei amb allò que es demana, es donarà una puntuació
de Px=0.
•

Apartat 1: Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi. K 1 = 3’5
L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del servei ofertat pels
licitadors, a nivell de qualitat i eficiència, així com la concreció i especificitat d’aquest pel
municipi de Sant Celoni.

Lluís Obach Martínez

- Metodologia detallada que es farà servir en l’estudi per assolir els objectius exposats
en el PPT.
- Es valora la relació dels mecanismes i/o l’estructura emprada per assolir aquests
objectius.
- Cronograma i planificació detallada de les diferents tasques.
- Determinació dels mitjans de coordinació i comunicació per garantir el correcte
desenvolupament de l’estudi.
- Determinació dels mitjans humans, tècnics i materials adscrits al servei, així com dels
documents de treball per realitzar l’estudi.
- Capacitat de concreció, síntesi, bona redacció i presentació.
•

Apartat 2: Qualitat tècnica de la proposta de campanya. K 2 = 4’5
L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del servei ofertat pels
licitadors, a nivell de qualitat i eficiència, així com la concreció i especificitat d’aquest pel
municipi de Sant Celoni.
Els licitadors han de presentar una memòria, amb una extensió màxima de 25 pàgines, a
format de foli DIN-A4, i ha de descriure la campanya de comunicació de preimplantació de
la recollida de residus porta a porta a través d’un procés participatiu a tot el municipi.
Concretament caldrà que incorpori:
- Proposta d’imatge gràfica i eslògan.
- Pla de comunicació i les corrents accions ben definides i concretades.
- Pla de participació i les corrents accions ben definides i concretades.
Es valoraran els aspectes que es relacionen a continuació:
- Metodologia, cronograma i planificació detallada de les diferents accions.
- Determinació dels mitjans de coordinació i comunicació per garantir el correcte
desenvolupament de la campanya
- Determinació dels mitjans humans, tècnics i materials adscrits al servei..
- Capacitat de concreció, síntesi, bona redacció i presentació.

Jordi Jubany Fontanillas
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22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

Els licitadors han de presentar una memòria, amb una extensió màxima de 15 pàgines, en
format de foli DIN-A4, per realitzar l’estudi de detall per a la implantació del model de
recollida de residus porta a porta en els blocs plurifamiliars i a les activitats econòmiques
del municipi de Sant Celoni. Es valoraran els aspectes que es relacionen a continuació:
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•

Apartat 3: Sostenibilitat de la campanya K 3 = 2
L’elecció d’aquest criteri respon al fet de seguir treballant per minimitzar els impactes
ambientals derivats de la realització de les funcions dels serveis municipals, és per això
que es valorarà la proposta d'aplicació de criteris de sostenibilitat al desenvolupament de
la campanya, com per exemple en els materials utilitzats. Es valorarà positivament la
claredat i concreció de les propostes així com el grau de detall de les mateixes.

b) Criteris avaluables automàticament: fins a 50 punts
•

Oferta econòmica: fins a 20 punts

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost (IVA exclòs), mentre que la resta
d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula de valoració econòmica:
Po=20 x (1‐ ((Plic‐Pbaix)/(Pcont‐Pbaix)))
Po: puntuació de l’oferta avaluada
Plic: és el preu del licitador.
Pbaix: és el preu del licitador amb l’oferta econòmica més baixa.
Pcont: és el preu del contracte
Per procedir a la valoració d’aquest apartat, l’oferta haurà d’estar degudament justificada i
desglossada de tal manera que serveixi per generar les factures oportunes a mesura que el
servei es vagi desenvolupant. Així mateix, haurà d’estar en concordança amb la memòria
presentada i ser coherent amb la mateixa.

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2

•

Millora de l’experiència dels mitjans personals: fins a 20 punts

Es considera que la millora de l’experiència dels mitjans personals requerits millorarà la qualitat
del producte final.
Es puntuarà l’experiència dels membres de l’equip professional mínim exigit en el PPT en
campanyes de preimplantació de recollida del porta a porta i en l’estudi de detall per a la
implantació d’aquest sistema de recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats
econòmiques de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, en els
últims 6 anys.

Titulació
requerida

Perfil

Direcció de l’equip

Llicenciat en
biologia, ciències
ambientals,
geografia, enginyer
agrònom o grau
equivalent

Jordi Jubany Fontanillas
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La millora de l’experiència de l’equip tècnic, per sobre de la mínima exigida en el PTT, es
valorarà de la següent forma:

Nombre
d’estudis
màxim

Puntuació
màxima

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

Experiència addicional valorable
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Perfil

Titulació
requerida

Especialista en treball
de camp.

Llicenciat en
biologia, ciències
ambientals,
geografia, enginyer
agrònom o grau
equivalent

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

Especialista en
cartografia i anàlisi de
dades.

Especialista en
dinamització de
processos de
participació
ciutadana.

Especialista en
disseny gràfic.

Llicenciat en
biologia, ciències
ambientals,
geografia, enginyer
agrònom o grau
equivalent

Grau en sociologia,
politologia, biologia,
psicologia,
geografia, ciències
ambientals,
educació social, o
equivalent

Grau superior de
formació
professionals en
arts gràfiques, grau
en disseny gràfic,
grau de
comunicació o
equivalent

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

A) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

B) Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en blocs
plurifamiliars i/o en activitats econòmiques

Títol treball

Any
realització

Jordi Jubany Fontanillas

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Puntuació
màxima

La descripció de l’acreditació de les millores de l’equip tècnic assignat, per sobre del mínim
exigit, caldrà presentar-la per cada especialista de la següent manera:

Títol treball

Signatura 1 de 2

Nombre
d’estudis
màxim

Experiència addicional valorable

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població
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•

Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s’inclouen en l’estudi de detall: fins a 10
punts

L’ampliació del nombre de blocs plurifamiliars respecte als mínims exigits al Plec de
prescripcions tècniques (PPT) del concurs ha de possibilitar la millor implantació del model de
recollida de residus porta a porta en el municipi.
Es desglossa amb la puntuació descrita a la taula següent:
Treball de camp
a) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 5 habitatges (22 blocs)
b) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 4 habitatges (61 blocs)
c) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 3 habitatges (80 blocs)

Puntuació
2 punts
3’5 punts
4’5 punts

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

No es pot optar a la puntuació del punt b) si no s’ha ofertat a) i no es pot optar a c) si no s’oferta
a) i b).

10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
10.1. Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no
és obligatori disposar de classificació empresarial, per tractar-se d’un contracte de serveis.

10.2. Acreditació de la solvència econòmica i financera:
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant declaració
relativa a la xifra de negocis global en l’àmbit objecte del contracte que, com a mínim, ha de ser
igual al valor estimat del contracte i referida al major volum de negocis dels tres darrers anys.
S’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i, en cas contrari pels dipositats en el registre
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

10.3. Acreditació de la solvència tècnica o professional:
a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa naturalesa del contracte objecte
d’aquesta licitació, en el transcurs dels últims tres anys, amb el requisit mínim que
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del present contracte. S’acreditarà mitjançant una relació responsable
signada pel licitador que inclogui: títol i descripció del servei o treball, import, dates i
destinataris (públics o privats dels contractes). La relació anirà avalada per certificats
de bona execució per al serveis o treballs més importants.
b) El licitador haurà de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte un equip de
treball que sigui suficient, que indicarà mitjançant relació i que, com a mínim, s’haurà
de comprendre dels següents 5 membres:

1. Direcció de l’equip. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: llicenciat en
biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau equivalent, amb un
mínim de:
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- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals
i de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- Haver dirigit, com a mínim, 2 campanyes de preimplantació de recollida del porta a
porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.
La persona encarregada de la direcció de l’equip serà el contacte amb l’Administració i
assistirà a totes les reunions amb l’Administració.

2. Especialista en treball de camp. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

llicenciat en biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau
equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals
i de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del
porta a porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.

3. Especialista en cartografia i anàlisi de dades. Haurà de tenir alguna de les titulacions

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Signatura 2 de 2

següents: llicenciat en biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau
equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable en la utilització de sistemes d'informació
geogràfica i en la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a
porta, en els darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del
porta a porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.

4. Εspecialista en dinamització de processos de participació ciutadana. Haurà de tenir
alguna de les titulacions següents: grau en sociologia, politologia, biologia, psicologia,
geografia, ciències ambientals, educació social, o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals
i de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys..
- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida
del porta a porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de
recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de
municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se
similars a l’objecte del contracte.
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5. Εspecialista en disseny gràfic. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: grau
superior de formació professionals en arts gràfiques, grau en disseny gràfic, grau de
comunicació o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals
i de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys..

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida
del porta a porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de
recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de
municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se
similars a l’objecte del contracte.
Aquest serà l’equip de treball mínim que portarà a terme la campanya de preimplantació de
recollida del porta a porta i l’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de
recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques del municipi, i els
seus membres no podran figurar en més d’una àrea. Els diversos perfils requerits no podran
recaure en una única persona, encara que aquesta acumuli les diferents titulacions
requerides.
El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte es justificarà
mitjançant:
• La titulació acadèmica original o compulsada i currículum signat per part de tots
els membres de l’equip de treball.
• Els certificats corresponents acreditatius de l’experiència (indicant objecte,
import,dates i destinatari).
Aquest compromís d’adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d’obligació essencial
del contracte.
L’Ajuntament podrà ordenar justificadament la substitució dels membres de l’equip de treball
per altres que compleixin també el requisits establerts en aquest apartat, quedant obligat
l’adjudicatari a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de què se li
notifiqui.
S’admet l’acreditació de l’experiència mínima en un període de 6 anys, per afavorir la
competència ja que en els darrers anys no són tants els instruments d’aquest tipus que
s’han redactat.
Els dos mitjans per acreditar la solvència són acumulatius. En el cas de les empreses de nova
creació es tindrà només en compte el segon criteri, el referit a la composició de l’equip de
treball.

11.- Mesa de contractació
A efectes de l’eventual Mesa de contractació, es proposa els següents membres:
Membres
Vocals

Titulars
Jordi Jubany
Jordi Camps

Suplents
Marta Miralles
Lluís Obach

12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars per als criteris que no siguin econòmics.

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes
i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.

13.- Autorització de variants.
No s’admeten variants.

14.- Garanties exigibles

Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Garantia provisional: No s’exigeix.
Garantia definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
Garantia complementària: el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs, en
aquells casos en què l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment culpable en presumpció
d'anormalitat.

15.- Drets i obligacions específiques del contractista
Subscriure una assegurança que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del contracte,
per un import igual o superior al valor estimat del contracte.
Pel que fa al personal adscrit al contracte, l’empresa ha de complir les obligacions següents:
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-

-

-

Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant
els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte sense perjudici de la verificació per part de l’Administració
del compliment d’aquells requisits.
En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció
inherent a tot empresari.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides
respecta de l’activitat delimitada en el plecs com a objecte del contracte.

16.- Lloc de lliurament

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

No s’escau indicar lloc de lliurament.

17.- Condicions especials d’execució del contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució:
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa
subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan
de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. Davant el requeriment
d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a l'empresa
contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si
no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a
l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb
efectes deslliuradors.
b) L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida
per/la responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
18.- Obligacions essencials

- Actuar com a interlocutora de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip
de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a
les qüestions derivades de l’execució del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball
de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal
al lloc de treball.
- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2
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L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
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D’altra banda, l’adscripció de mitjans detallats a la memòria reuneix la naturalesa de condició
essencial.

19.- Forma de pagament
L'import del contracte es satisfarà prèvia presentació de factura cada 2 mesos, detallades
d'acord amb les prestacions efectivament realitzades i el preu d'adjudicació per a cadascuna de
les prestacions.
Les prestacions no realitzades no suposaran cap dret de cobrament per part del contractista.

20.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència

Lluís Obach Martínez

Signatura 2 de 2
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No procedeix la revisió de preus.

21. Causes especials de resolució del contracte
No es preveuen causes especials de resolució del contracte, a més de les previstes legalment.

22.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
No es preveuen supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
del contracte.

23.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la
seva no necessitat
A la finalització del contracte el contractista haurà de presentar un informe detallat acompanyat
de la documentació acreditativa corresponent.
Lliurada aquesta documentació els tècnics municipals redactaran l’informe corresponent per tal
de què pugui ser retornada la fiança.

24.- Penalitzacions

Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2
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Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució o de les obligacions a què es
refereix l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós:
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que,
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En
aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
b) Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els
criteris d’adjudicació d’acord amb el següent:
• Si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció s’aprecia que, per motius
imputables al contractista, s’ha incomplert algun dels compromisos assumits en la seva oferta.
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Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació serà necessari que al
descomptar un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d’adjudicació
incomplert resulti que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
• Com a norma general la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin
cas podran arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment podrà ser tingut en compte per valorar la gravetat.

25.- Subcontractació

Lluís Obach Martínez

Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encomanar la
realització.

26.- Cessió
 No es podrà cedir el contracte.
 Sí es podrà cedir el contracte.

27.- Compromís d’adscripció de mitjans
 No procedeix.
 Procedeix; en base als mitjans materials i de personal descrits en el PPT.

28.- Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
 Sí es preveuen modificacions de contracte.
Donades les característiques dels serveis objecte del present contracte i del termini d’execució
no es preveu que es produeixi cap augment ni disminució dels serveis a prestar per sobre o per
sota de les previsions establertes que poguessin implicar una ampliació o disminució del
contracte de la seva quantia. És per això que no es preveu cap modificació de l’import de
contracte (IVA no inclòs).

29.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que
serveixin de base per a l’adjudicació, s’aplicaran els següents criteris de desempat establerts a
la LCSP.

Jordi Jubany Fontanillas

Signatura 1 de 2

22/12/2020 Tècnic de Territori 5

Signatura 2 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

 No es podrà subcontractar la realització parcial de la prestació per tercers.
 Sí es podrà subcontractar la realització parcial de la prestació per tercers.
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4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
Segons el que preveu l’article 116.3 LCSP’17 “A l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte”.
En compliment del citat article, S’ACOMPANYA EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
que ha de regir la realització de la prestació amb la definició de les seves qualitats.

I per tal que així consti, signo el present informe que sotmeto a superior criteri.

Signatura 2 de 2

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas

Jordi Jubany
Tècnic mitjà d’Espai Públic

Lluís Obach
Director de Medi ambient i Territori

22/12/2020 Tècnic de Territori 5
Signatura 1 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

Sant Celoni, a data de la signatura electrònica.
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Signatura 2 de 2

Lluís Obach Martínez
Jordi Jubany Fontanillas

22/12/2020 Tècnic de Territori 5
Signatura 1 de 2

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

ANNEX I
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