MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient

núm.: AUM 2018 98
Procediment: Contracte de serveis tramitat per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
Nom del contracte:
CONTRACTE DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA EXTERNA PER A
DESENVOLUPAR
ACTIVITATS
DE
SEGUIMENT,
CONTROL
I
COMUNICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIUDS I
NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.
1.- INTRODUCCIÓ
Es redacta la present memòria per donar compliment a les exigències legals establertes a
l’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), mitjançant el qual es transposen a l’ordenament jurídic les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE (Article 99 LCSP)





Activitats de seguiment i control de l’empresa contractista en el marc dels
serveis de recollida de residus i neteja viària.
Activitats d’educació i comunicació i seguiment de la participació dels usuaris
en el marc dels serveis de recollida de residus.
Campanyes de comunicació per a la implantació del nou servei

El servei es prestarà d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques així com amb la
resta de documents de l'expedient que el licitador declara que coneix i accepta de
conformitat pel fet d’acudir a la contractació.
a) Lots: Sí
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LOT 1: Activitats de seguiment i control de l’empresa contractista en el marc
dels serveis de recollida de residus i neteja viària. Activitats d’educació i
comunicació i seguiment de la participació dels usuaris en el marc dels serveis
de recollida de residus. Coordinació del personal d’informadors d’aquest
contracte i altre personal si hagués.
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Descripció: L’objecte del present contracte és el servei d’assistència externa per a
desenvolupar activitats de seguiment, control i comunicació del contracte de recollida
de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, que es concreta en els
següents serveis:



LOT 2: Creació de les campanyes de comunicació, inclosa la seva implantació i
gestió.

No es preveuen limitacions ni en la participació ni en l’adjudicació per part de les
empreses al lots en que es divideix el contracte.
b) Codificació:
La classificació de l’objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes
Públics) és la següent:
LOT 1

90700000-4
90710000-7

Serveis mediambientals
Gestió mediambiental

LOT 2

79341000-3- Serveis de publicitat
79341400-0- Serveis en campanyes de publicitat.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDEONEITAT DEL CONTRACTE

Són habitualment les entitats locals a qui correspon donar compliment efectiu a aquestes
competències i a qui correspon promoure la implantació de totes aquelles mesures de
foment de prevenció, reutilització i reciclat de residus, preveient l’establiment d’espais i
instal·lacions que puguin facilitar la recollida separada de residus, així com operacions
de gestió de residus.
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La prestació d’aquests serveis mitjançant licitació pública, i en concret arran de
l’entrada en vigor de la LCSP, implica en primer lloc una major transparència i en segon
lloc la possibilitat d’ aconseguir una millor relació qualitat – preu, ja que els òrgans de
contractació poden donar prioritat a la qualitat, a consideracions mediambientals, a
aspectes socials o a la innovació, etc., sense oblidar el preu ni els costos de l’objecte del
contracte.
És per tant en el desenvolupament d’aquestes competències, del compliment de les
previsions anteriors i d’acord amb l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes el sector públic, que sorgeix la necessitat de licitar la contractació per la
prestació del serveis de seguiment i comunicació dels usuaris i del servei de neteja
viària i de recollida de residus municipals del municipi.
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local estableix als seus
articles 25 i 26 que el municipi portarà a terme, en tot cas, les competències en els
termes establerts pe la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre
d’altres matèries la neteja viària i la gestió dels residus sòlids urbans

En aquest marc, l’Ajuntament requereix d’un servei de suport del seguiment i control
del nou contracte de recollida i neteja i d’activitats complementàries de comunicació,
educació i seguiment de la participació per tal d’assolir els objectius plantejant en quant
a qualitat i efectivitat del servei de recollida i neteja, participació ciutadana, nivell de
recollida selectiva assolits i desenvolupant un procés de millora contínua.
Aquest suport resulta encara més necessari amb la nova implantació dels serveis de
recollida comercial ampliada a tot el municipi i del nou model de contenidors amb
tancament i identificació electrònica.
4.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
El procediment d’adjudicació en base a les necessitats a satisfer serà obert, subjecte a
regulació harmonitzada, d’acord amb el que disposa l’article 156 i següents de la
LSCP.
Per tant i en virtut del que disposa l’article 63 de la LSCP, únicament s’haurà de
justificar el procediment utilitzar per l’adjudicació en cas de tractar-se d’un
procediment diferent de l’obert o el restringit.
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ

EL VALOR ESTIMAT (VEC) del contracte és de: 458.324€, corresponent a la
durada del contracte i les modificacions, IVA exclòs, desglossat de la següent manera
per lots:
-

LOT 1: El valor estimat: 226.600 euros IVA exclòs, desglossat de la següent
manera:

DURADA
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1a anualitat
2a anualitat
3a anualitat
4a anualitat
5a anualitat

Import anual
61.200,00 €
71.200,00 €
41.200,00 €
21.200,00 €
11.200,00 €
206.000,00 €
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Modificació prevista per la
durada del contracte.

TOTAL LOT 1

20.600,00 €

226.600,00 €
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Atès l’estudi econòmic del contracte incorporat a l’expedient, es defineix el valor
estimat del contracte i el pressupost de licitació.

-

LOT 2: 231.724 euros IVA exclòs, desglossat de la següent manera

DURADA

Import
anual

Modificació prevista per
la durada del contracte

1a anualitat

69.210,00 €

2a anualitat

59.210,00 €

3a anualitat

39.210,00 €

4a anualitat

29.210,00 €

5a anualitat

12.000,00 €
208.840,00 €

TOTAL LOT 1

22.884,00 €

231.724,00 €

Les possibles modificacions en els lots del contracte es portaran a terme previ informe
tècnic i posterior aprovació per l’òrgan municipal competent d’acord amb el que disposa
la legislació aplicable.
EL PRESSUPOTS DE LICITACIÓ pels dos lots donat que la seva durada és de 5
anys, és de 414.840,00 € mes 87.116,40 € en concepte d’IVA, que fan un total IVA
inclòs de 501.956,40 €, IVA inclòs.

El seu desglossament és el següent:
LOT 1:

DURADA

import anual
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1a anualitat
2a anualitat
3a anualitat
4a anualitat
5a anualitat
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IVA 21%

TOTAL LOT 1

61.200,00 €

12.852,00 €

74.052,00 €

71.200,00 €

14.952,00 €

86.152,00 €

41.200,00 €

8.652,00 €

49.852,00 €

21.200,00 €

4.452,00 €

25.652,00 €

11.200,00 €

2.352,00 €

13.552,00 €

206.000,00 €

43.260,00 €

249.260,00 €
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Atès que el contracte es divideix en 2 lots, l’import de cada lot té la consideració
d’import màxim per als 5 anys, anys de durada inicial del contracte.

LOT 2:

DURADA

Import anual

1a anualitat
2a anualitat
3a anualitat
4a anualitat
5a anualitat

IVA 21%

TOTAL LOT 1

69.210,00 €

14.534,10 €

83.744,10 €

59.210,00 €

12.434,10 €

71.644,10 €

39.210,00 €

8.234,10 €

47.444,10 €

29.210,00 €

6.134,10 €

35.344,10 €

12.000,00 €

2.520,00 €

14.520,00 €

208.840,00 €

43.856,40 €

252.696,40 €

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran a càrrec de la següent partida
pressupostària: US 16210 22700 del pressupost de l’any 2020 i els que corresponguin
dels exercicis següents.
Justificació del pressupost base de licitació:
Anual Lot 1 i 2
Personal Lot 1
1 persona tècnica amb coneixement ambientals
i de software per coordinació i direcció
2 educadors temps parcial i personal puntual

12.500,00 €
36.300,00€

Lloguer vehicle, ordinador, material suport..
Total
DG+BI
IVA 21%

6.800,00 €
55.600€
61.160
12.843,60 €

TOTAL

74.003,60 €
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Material Lot 2
Calendaris a 2,4€
Folletons a 1,78
Diseny campanya , comercial, nou servei .
Adaptacions a diferents formats
Adaptacions a web i xarxes solcials de la
campanya
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Recursos

Falca radiofonica durants les diferents
implantacions
Banderoles inici i implantació

1.600,00 €
7.645,00 €

Carpes i material mobil inici campanya

2.650,00 €

Anunci bus urba, 3 mesos min

1.170,00 €

Posters 25 ut
3 Pancartes
Opis 10 ut
Elements voluminos de contenidor 50 ut
Triptics 9000ut
Altres a proposar
Total

1.822,00 €
1.500,00 €
726,00 €
6.825,00 €
3.267,00 €
12.500,00 €
61.251,00 €

DG i BI 12%68.601,12 €
21% IVA 83.007,36 €

6.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I SOLVÈNCIA
ECONÒMICA O FINANCERA
- La solvència econòmica i financera:

-

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o
varis dels mitjans següents,
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis dins l’àmbit al que es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels TRES últims que
disposi, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a
l’exigit en el anunci de licitació i en els plecs de clàusules, o en el seu
defecte l’establert reglamentàriament.
El volum de negocis mínim anual exigit no serà superior d’una vegada i
mitja el valor estimat del contracte, excepte en aquells casos degudament
justificats.
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En cas de divisió en lots, aquest criteri s’aplicarà en cadascú dels lots. No
obstant l’òrgan de contractació podrà establir el volum de negocis mínim
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LOT 1 i LOT 2

anual exigit als licitadors per referència a grups de lots en el cas que a
l’adjudicatària se l’adjudiquin diversos lots al mateix temps.
Per tant en el present cas el volum anual de negocis exigit serà de:
-

LOT 1 90.000 euros
LOT 2 90.000 euros

Solvència tècnica o professional:
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris haurà
d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i
fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, per un o varis dels mitjans següents:
Lot 1:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats de iguals o similars
naturalesa que l’objecte d’aquest contracte dels últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privats d’aquestes. Els serveis o els
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari;
si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
Valors o requisits mínims: 60.000 euros
b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del
contracte.
LOT 2
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats de iguals o similars
naturalesa que l’objecte d’aquest contracte dels últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privats d’aquestes. Els serveis o els
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari;
si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
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-

Valors o requisits mínims: 60.000 euros
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-

b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del
contracte.
-

Acreditació de la solvència mitjançant Classificació:

En el cas del lot 2 podran acreditar la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter
potestatiu, mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:
LOT

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

2

T

1

1

7.- INSUFICIÈNCIA DE MEDIS PERSONALS I/O MATERIALS
L’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte d’aquest contracte per la
insuficiència de:

Aquest fet es justificarà amb la descripció de la dificultat i especialització de les tasques
a realitzar per tal de complir la normativa especifica de jocs infantils i terres de caiguda
al voltant les àrees de jocs. Que el volum del treball que aquest servei requereix no es
pot escometre pel personal municipal i no és convenient la seva ampliació
- Insuficiència de mitjans materials: No es disposa dels mitjans materials necessaris
com per exemple, vehicles, màquines per fer forats i mantenir els jocs, maquines
d’aigua a pressió i productes de neteja, peces de reposició auxiliars dels diferents jocs
necessaris per a la prestació del servei .
El benefici d’externalitzar la prestació del servei és que l’empresa té l’obligació de
realitzar inspeccions i manteniment segons plec i no pot incomplir el plec de condicions
8.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
LOT 1
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Sobre un total de 100 PUNTS, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent
d’importància i ponderació):
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- Mitjans personals: Que en la RPT/ plantilla de personal, no consta la plaça
corresponent de personal municipal per atendre les funcions que requereix el servei.

CRITERIS QUE NECESSITEN PUNTUACIÓ MÀXIMA (40
UN JUDICI DE VALOR
PUNTS)
1. Proposta tècnica de prestació del
servei de seguiment i control del
servei nou de recollida. Número de
personal i hores i distribució segons
calendari d’implantació
2. Proposta tècnica de prestació del
servei de comunicació i seguiment
dels usuaris i gestió de les queixes.
Numero de personal i hores i
distribució
segons
calendari
d’implantació.
3. Proposta de gestió del servei, gestió
de la informació (Mawis) i
coordinació amb Ajuntament
4. Proposta de millora continua,
innovació i flexibilitat del servei

18

18

2
2

1. Oferta econòmica
2. Formació

50
10

- Es defineixen de forma detallada els criteris avaluables per judici de valor, amb
una definició detallada d’aquells aspectes que seran objecte de valoració en cada una de
les puntuacions atorgades ............ fins a un màxim de 40 punts:

Concepte
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B1

Proposta tècnica de
prestació del servei
de
seguiment
i
control del servei
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Puntuació

18

Descripció
dels
elements a valorar

Elements de valoració

Idoneïtat i adaptació
del
servei
de
seguiment i control
del
servei
de
recollida i neteja

Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes
per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements organitzatius,
materials, humans, etc. En general,
es considerarà l'eficiència i eficàcia
dels serveis així com la idoneïtat i
adequació de la metodologia de
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CRITERIS
AVALUABLES PUNTUACIÓ MÀXIMA
AUTOMÀTICAMENT
(60 punts)

B2

B3
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B4

Proposta tècnica de
prestació del servei
de comunicació i
seguiment
dels
usuaris

Proposta de gestió
del servei, gestió de
la
informació
i
coordinació
amb
Ajuntament

Proposta de millora
continua, innovació
i flexibilitat del
servei
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18

Idoneïtat i adaptació
del
servei
de
comunicació
i
seguiment
dels
usuaris

2

Plantejament
del
sistema organitzatiu
per a la gestió del
servei i personal.
Mecanismes
de
coordinació
amb
l'Ajuntament i serveis
relacionats.

1

Plantejament
del
sistema proposat i els
recursos per a la
gestió
de
la
informació del servei.
Mecanismes
de
coordinació
amb
l'Ajuntament i canals
de comunicació

1

Idoneïtat, adaptació i
qualitat
de
les
tecnologies de gestió
de la informació

2

Adaptabilitat
i
flexibilitat del servei
per a potenciar la
millora continua i
l'integració de noves
metodologies,
elements d'innovació
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Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes
per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements organitzatius,
materials, humans, etc. En general,
es considerarà l'eficiència i eficàcia
dels serveis així com la idoneïtat i
adequació de la metodologia de
treball, el personal assignat, les
hores de dedicació, etc.
Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes
per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements estructurals,
organitzatius i de procediment que
facilitin la gestió del servei i del
personal
i la coordinació amb
l’Ajuntament (i altres serveis
relacionats)
Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes
per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements estructurals,
organitzatius i de procediment que
facilitin la gestió de la informació i
la coordinació.
Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes
per trobar la millor o més
avantatjosa proposta. Es valorarà la
qualitat i adequació dels sistemes i
tecnologia proposats de gestió de la
informació, creació d'informes,
informació compartida, etc.
Es valorarà les propostes per a que
el servei sigui adaptable i flexible de
cara a potenciar la millora continua i
la integració de noves metodologies,
formes de seguiment i comunicació,
noves eines, elements d'innovació,
propostes de solució de punts dèbils
o mancances en l'eficàcia de la
comunicació respecte usuari, etc.

10
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treball, el personal assignat, les
hores de dedicació, etc.

A1

A2

Es defineixen de forma detallada els criteris avaluables de forma automàtica,
amb una definició detallada d’aquells aspectes que seran objecte de valoració en
cada una de les puntuacions atorgades ............ fins a un màxim de 60 punts:

Concepte

Puntuació

Descripció dels elements a valorar

Propostes econòmiques

50

Valoració
de
les
propostes
econòmiques, preu dels serveis

10

Hores de formació anuals de cada
treballador
proposat.
Caldrà
presentar certificació signada de
tota la formació anual durant el
contracte.

Formació

Fórmula de valoració
Puntuació vindrà donada
pel resultat de la següent
fórmula Puntuació =
MAX. PUNTS x (arrel 4
(Baixa oferta (i)/Baixa
oferta
(màxima))).
L’arrel és la 4a. MAX
PUNTS=puntuació
màxima
d’aquest
concepte que és 50 punts.
Baixa
oferta
=percentatge de baixa en
format de valor numèric
arrodonit a 2 decimals.
Els
imports
es
consideraran sense IVA.
Per a ofertes amb baixes
superiors al 5% de la
mitjana
d'ofertes
presentades, aquesta es
considera temerària

(mínim 5 hores/semestre
que equivaldrà a 1 punts,
màxim 15hores/semestre
que equivaldrà a 10 punts,
la resta de valors entre 6 i
15 hores es calcularan de
forma proporcional)

LOT 2
Sobre un total de 100 PUNTS, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent
d’importància i ponderació):

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

CRITERIS QUE NECESSITEN PUNTUACIÓ MÀXIMA (40
UN JUDICI DE VALOR
PUNTS)
1. Proposta del Pla de comunicació
inicial per comunicar l’entrada de la
nova contracta
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com
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-

2. Proposta del Pla de comunicació
d’implementació de la recollida
comercial
3. Proposta del Pla de comunicació
d’implantació de les noves bateries de
contenidors
amb
sistema
de
tancament i identificació
4. Proposta de gestió del servei i
coordinació amb Ajuntament
5. Proposta de material i campanya pel
3r 3e i 4rt any
6. Proposta de millora continua,
innovació i flexibilitat del servei

10

10

2
6
2

CRITERIS
AVALUABLES PUNTUACIÓ MÀXIMA
AUTOMÀTICAMENT
(60 punts)
1. Oferta econòmica

60

- Es defineixen de forma detallada els criteris avaluables per judici de valor, amb
una definició detallada d’aquells aspectes que seran objecte de valoració en cada una de
les puntuacions atorgades ............ fins a un màxim de 40 punts:
Puntuaci
ó

B1

Proposta
del
Pla
de
comunicació inicial per
comunicar l’entrada de la
nova contracta i del 1 barri

10

B2

Proposta
del
Pla
comunicació
d’implementació
de
recollida comercial

B3

Proposta
del
Pla
de
comunicació d’implantació
de les noves bateries de
contenidors amb sistema de
tancament i identificació

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

B4

de
la

Proposta de material i
campanya pel 3r , 4rt i 5e
any

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

Descripció
dels
elements a valorar
Idoneïtat i adaptació
de la Campanya inicial
per
comunicar
l’entrada de la nova
contracta

10

Idoneïtat i adaptació
de
la
Campanya
d’implementació de la
recollida comercial

10

Idoneïtat i adaptació
de
la
Campanya
d’implantació de les
noves bateries de
contenidors
amb
sistema de tancament i
identificació

6

Durant aquests anys el
material és diferent als
dos primers i cal
detallar que i com serà
segons els diferents
anys
EXP, 2018 98

Elements de valoració

Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats
al plec tècnic i es compararà les
ofertes per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements metodològics,
organitzatius, materials, humans,
etc. En general, es considerarà
l'eficiència i eficàcia de les
campanyes així com la idoneïtat i
adequació de la metodologia de
treball, el personal assignat, el
materials comunicatius, etc.

En general, es considerarà
l'eficiència i eficàcia de les
campanyes així com la idoneïtat i
adequació de la metodologia de
treball, el personal assignat, el
materials comunicatius, etc.
12
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Concepte

Proposta de gestió del
servei i coordinació amb
Ajuntament

Proposta
de
millora
continua,
innovació
i
flexibilitat del servei

B6

-

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

A1

2

2

Adaptabilitat
i
flexibilitat del servei
per a potenciar la
millora continua i
l'integració de noves
metodologies,
elements d'innovació

Es defineixen de forma detallada els criteris avaluables de forma automàtica,
amb una definició detallada d’aquells aspectes que seran objecte de valoració en
cada una de les puntuacions atorgades ............ fins a un màxim de 60 punts:

Concepte

Puntuació

Descripció dels elements a valorar

Propostes econòmiques

60

Valoració de les propostes
econòmiques, preu dels serveis

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

EXP, 2018 98

Fórmula de valoració
Puntuació vindrà donada
pel resultat de la següent
fórmula Puntuació =
MAX. PUNTS x (arrel 4
(Baixa oferta (i)/Baixa
oferta (màxima))). L’arrel
és
la
4a.
MAX
PUNTS=puntuació
màxima
d’aquest
concepte que és 50
punts.
Baixa
oferta
=percentatge de baixa en
format de valor numèric
arrodonit a 2 decimals.
Els
imports
es
consideraran sense IVA.
Per a ofertes amb baixes
superiors al 5% de la
mitjana
d'ofertes
presentades, aquesta es
considera temerària

13
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B5

Plantejament
del
sistema
organitzatiu
per a la gestió del
servei
i
personal.
Mecanismes
de
coordinació
amb
l'Ajuntament i serveis
relacionats.

Es valorarà respecte els mínims
requeriments i criteris plantejats
al plec tècnic i es compararà les
ofertes per trobar la millor o més
avantatjosa proposta considerant
tots els elements estructurals,
organitzatius i de procediment
que facilitin la gestió del servei i
del personal i la coordinació amb
l’Ajuntament (i altres serveis
relacionats)
Es valorarà les propostes per a
que el servei sigui adaptable i
flexible de cara a potenciar la
millora continua i la integració de
noves metodologies, formes de
seguiment i comunicació, noves
eines, elements d'innovació,
propostes de solució de punts
dèbils o mancances en l'eficàcia
de la comunicació respecte
usuari, etc.

9.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Es preveuen possibles modificacions al Lot 1 i Lot 2. En el cas del lot 1, les
modificacions podran consistir en l’ampliació de personal informador i educador per tal
d’incrementar el seguiment i/o campanyes per tal d’assolir els increments de recollida
selectiva que es volen aconseguir. En el cas del lot 2 la modificació podrà contemplar
l’adquisició d’ altres materials publicitaris diferents als descrits en els plecs que
regeixen aquesta licitació (per exemple: clauers, pancartes, adhesius) de les diferents
campanyes.
Les possibles modificacions aniran precedides d’un informe tècnic justificatiu de la
necessitat de la modificació i seran aprovades per l’òrgan administratiu competent,
d’acord amb la legislació aplicable.
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 62.1 LCSP, la persona responsable del contracte i al qual
correspondrà supervisar la seva execució, adoptar les mesures i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta prestació del servei és la senyora Nuria Palleres
Ferrer com Cap de Serveis i Medi Ambient i la Sra .Montserrat Bassa tècnica de residus
i medi natural
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el servei de
de Medi Ambient de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient.

Clàusula de transparència general: L’adjudicatària resta obligada a informar de les
retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa
vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el
vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa.
Clàusula de dret d’accés a la informació pública: La contractista es compromet a
facilitar a l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les
quals resta sotmesa, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la
publicitat activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació
contractada.

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

Clàusula de transparència col·laborativa: L’adjudicatària resta obligada a facilitar a
l’Administració la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats
directament relacionades amb el sector públic.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

EXP, 2018 98
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11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula de transparència organitzativa: L’adjudicatària haurà de lliurar a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de
treball permanents adscrits al contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i
les tasques que duu a terme. Haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació que
experimenti la relació de llocs durant la durada del contracte.
Clàusula de bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta
èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves
possibles formes.

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la
legalitat vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes
-

Les empreses amb més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva d’homes i dones.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com
la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com
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En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:

-

En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà
d’emprar un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria
de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat,
presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats
de gènere.

Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat
-

D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de
contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa
adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les
treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb
empreses de treball temporal.

Obligacions mediambientals

a) El manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats
per l’execució del contracte.
b) Gestió més sostenible de l’agua.
c) Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.
Obligacions laborals
a) Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i a les
persones aturades de llarga durada.
b) Afavorir la formació en el lloc de treball.

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

c) Garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com
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Es podran establir consideracions mediambiental que aconsegueixin:

d) Garantir que el sou de les persones treballadors no es veurà perjudicat per la
rebaixa de preu que faci l’empresa adjudicatària sobre l’oferta econòmica.
e) Establir mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
f) Garantir el respecte als drets laborals bàsics en el que fa referència a la cadena
de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions
fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.
g) Disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de
vacances, absències i/o malalties
h) De forma preferent, consultar les bases de dades del servei d’ocupació municipal
en els aquells casos que sigui necessari efectuar noves contractacions per la
prestació del servei.
12. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
L’òrgan de contractació aplicarà el que preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Així mateix, l’òrgan de Contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
13. AUTORITZACIÓ DE VARIANTS
No
14. GARANTIES EXIGIBLES
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
15. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA
IMPROCEDÈNCIA.
No es preveu.

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

16. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTES
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com
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Es preveu en la valoració dels criteris d’adjudicació el percentatge de baixa per sobre la
qual s’ha de considerar que la baixa és anormal o desproporcionada.

concordants de la LCSP, les següents:

Per poder controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials,
l’adjudicatari haurà de presentar de forma trimestral a l’Ajuntament la següent
informació:
- Els documents justificatius dels salaris i de la Seguretat Social, així com els
realitzats pels subcontractistes, si fos el cas.
- L’informe especificatiu de les actuacions realitzades pel compliment de les
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències
ques’hagin produït al respecte en cada trimestre.
La persona responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment de dita
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les
obligacions indicades en aquesta clàusula amb relació al personal que gestiona el servei.

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

L’informe donarà lloc a l’inici de l’expedient per imposició de penalitats o de resolució
del contracte segons procedeixi.
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com
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- El fet d’incórrer la contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part de la contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a
sis mesos.
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu
del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del
contracte, amb exclusió de l’IVA.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment
de les obligacions essencials qualificades següents:
- L’incompliment de la proposta de l’adjudicatària en tot allò que hagi estat
objecte de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel
contracte.
- L’incompliment de les obligacions establertes en el present plec de clàusules
administratives particulars en relació amb la subcontractació.
- L’incompliment de les obligacions establertes en el present plec en relació a
l’adscripció de mitjans personals i materials en l’execució del contracte.
- L’incompliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes a la
normativa vigent i al Pla de Seguretat i Salut.
- L’impagament dels salaris als/a les treballadors/res i la seva retenció del
IRPF, així com l’abonament puntal de les quotes corresponents a la
Seguretat Social.

17. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES
A més de les previstes legalment, els supòsits en que els incompliments de caràcter
parcial seran causa de resolució són:
a)Incompliment de l’execució parcial de les prestacions i procediments definits al
contracte.
b) Incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatària del
contracte.
c) Incompliment dels compromisos i condicions d’adscripció dels mitjans
personals o materials.
18. PENALITATZACIONS
Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el
contracte preveuen es classifiquen en molt greus, greus o lleus.
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1) Reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions qualificades de greus,
acumulant cinc faltes greus per any
2) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
3) La cessió, sots-arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessació de la
prestació del servei sens que hi concorrin les circumstàncies legals que la legitimin i
sense autorització expressa de l'Ajuntament.
4) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
5) L’incompliment greu de la normativa de prevenció de riscos laborals.
6) L'incompliment de les obligacions tributaries i les obligacions laborals i de
Seguretat Social amb el personal adscrit al servei, incloent el temporal.
7) La desobediència reiterada, més de tres vegades, a les ordres escrites de
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
8) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
9) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a
tercers.
10) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de
les condicions establertes de forma sistemàtica.
11) La no prestació del servei programat sense previ avís al tècnic responsable del
contracte.
12) La demora en l'inici de la prestació dels serveis superior a un dia, sobre la data
prevista, excepte causa de força major.
13) Les paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més d'un dia,
excepte causa de força major.
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A). Seran infraccions molt greus:

B) Seran infraccions greus:
1) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions lleus amb acumulació de
tres incompliments lleus al trimestre o cinc per any
2) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació i gestió de la
informació de les prestacions.
3) La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment de
les condicions establertes de forma puntual.
4) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no
impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
5) La modificació del servei sense causa justificada i sense notificació prèvia a
l’Ajuntament.
6) Realitzar els serveis amb menys mitjans mecànics o humans que els ofertats.
7) Tractes incorrectes amb els usuaris o responsables de l’Ajuntament.
8) Incorrecta o deficitària gestió de la informació i/o de la plataforma vinculada a la
identificació d’usuaris en contenidors tancats.
C). Seran d'infraccions lleus

Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del Regidor
promotor del servei, les quals seran immediatament executives, i es faran efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït,
quan no puguin deduir-se dels esmentats abonaments. En aquest cas, l'adjudicatari, a
requeriment de l’Ajuntament i en el termini que aquesta indiqui, incrementarà l'import
fins cobrir la totalitat de la garantia.
A) Per les infraccions qualificades de molt greus:
Imposar multes de 1.601 a 3.000 euros, tant pel lot 1 com per lot 2, podent donar lloc a
la resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable.
B) Per les infraccions qualificades de greus:
Imposar multes de 801 a 1.600 euros, tant pel lot 1 com del lot 2

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 27/09/2019 13:17:15

C) Per les infraccions qualificades de lleus:
Advertència i amonestació quan sigui la primera vegada, i imposar multes de 800 euros,
les consecutives, tant per al lot 1 com per al lot 2.
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1) Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les
condicions establertes en aquest Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici
lleu del servei i la seva qualitat.
2) La falta d'uniforme o identificació reglamentari en el personal.
3) L’entrega amb retard dels informes de seguiment i resultats establerts.
4) L’entrega amb falta d’informació dels informes de seguiment i resultats establerts.
5) La realització dels treballs en forma defectuosa.

D) Quant la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per tres
infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per: rescissió del
contracte, incautació de la garantia i indemnització per danys i perjudicis.
Dins de cada tram les penalitats es graduaran en atenció a les conseqüències i
intencionalitat de l'acció, així com l'incompliment previ d'advertències i requeriments,
nombre d’usuaris afectats, perjudicis causats, import dels beneficis obtinguts amb
l'actuació il·lícita, caràcter permanent o transitori de la infracció, gravetat dels fets i
repercussió social dels mateixos.
19. SUBCONTRACTACIÓ
Es poden preveure i s’acceptaran subcontractacions per tasques que es justifiquin
secundàries, accions puntuals o en moments de pics de feina, tals com: manteniment de
vehicles o serveis puntual en lloguer.
Totes les subcontractacions han de ser acceptades prèviament per l’Ajuntament i no
podran sobrepassar el 20% del preu del contracte.
20. CESSIÓ
Només es podrà cedir el contracte quan la nova empresa tingui totes les condicions de
solvència tècnica i econòmica que han estat determinants per a la present adjudicació i
amb autorització expressa de l’ajuntament.
21 CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALACIÓ D’OFERTES

a) Major percentatge de treballadors/res amb discapacitat o en situació d'exclusió social
a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d'igualtat, el major nombre
de treballadors/res fixos/es amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusió a la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb
caràcter previ.
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22. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per
un import de 300.000 euros per sinistre en permanent vigència durant l’execució del
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Es preveuen els següents criteris de desempat previstos al punt 2 de l’article 147 de la
LCSP:

contracte i, si s’escau, la pròrroga i el termini de garantia, sense perjudici de les
condicions i import mínim que es puguin establir al plec de prescripcions tècniques.
L’assegurança haurà de cobrir la seva responsabilitat per actes i omissions que causin
danys a tercers i a la pròpia Administració contractant en la prestació de l’objecte del
contracte.
L’Administració podrà requerir l’empresa contractista per tal que presenti en qualsevol
moment còpia de la pòlissa d’assegurança contractada i dels rebuts que acreditin estar al
corrent de pagament.
23. PERSONAL A SUBROGAR
No hi ha personal a subrogar
I perquè això consti signo la present Memòria en la data i el lloc que s’indiquen a la
signatura electrònica registrada al marge inferior d’aquest document.
Núria Pallerés Ferrer
CAP DE SERVEIS I MEDI AMBIENT
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