MEMORIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 126/2022
1.

Introducció

El Consell Comarcal del Berguedà ha apostat fermament i decididament per a la
implantació del Porta a Porta ( en endavant PaP)a la comarca del Berguedà.
En l’actualitat aquest nou projecte de recollida de residus està implementat en 12
dels 31 municipis de la comarca, preveient que en els propers mesos s’iniciarà la
implementació a la resta de municipis que avui dia encara no estan integrats en
aquest sistema.
El sistema de PaP a la comarca, fent especial menció a la recollida comercial i
d’equipaments, usa el sistema de recollida amb cubells i bujols amb el seu xip
degudament instal·lat que permet la lectura de la codificació específica de cada
fracció i el volum del mateix i per tant en permet fer el control i seguiment que un
sistema d’aquestes característiques necessita.

A més a més recentment s’ha començat una campanya de comunicació i
sensibilització al municipi de Berga que ha aflorat que un gran nombre de grans
productors No disposava dels bujols i/o contenidors per realitzar les aportacions
dels seus residus de forma correcta i identificada tal i com requereix el sistema
porta a porta.

És per això que és necessari comprar nous cubells i bujols per tal que tots els
establamints utilitzin els elements d’aportació homogenis.
2.

Descripció de la situació actual
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Amb aquests últims anys, l’estoc disponible de cubells/bujols de les diverses mides
i fraccions que s’usen a minvat substancialment amb el què és necessari poder
subministrar-nos d’aquests elements imprescindibles per poder donar continuïtat a
la recollida selectiva del PaP a la comarca del Berguedà.

En el moment de la implantació del porta a porta es va contractar el
subministrament de diversos elements com cubells i bujols. A mida que
s’esgoten els subministraments s’han de fer noves adquisicions. Actualment es
disposa de molt poc estoc de cubells i bujols, per la qual cosa s’efectua una
nova licitació.
3.

El

Marc normatiu

contracte

definit

té

la

qualificació

de

contracte

administratiu

de

subministrament, d'acord amb l'article 16 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.
4.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament dels elements d’aportació (cubells
i bujols) per a la recollida comercial i d’equipaments, d’acord amb el plec de

5.

Consideracions tècniques i requeriments

Són les que figuren en el plec de condicions tècniques.
6.

Necessitat a satisfer:

El present contracte forma part de l’estratègia comarcal del sistema de recollida
de residus on s’estableixen uns objectius mínims i que té com a objectiu
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prescripcions tècniques.

principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes
les fraccions selectives

i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a

disposició.
Els cubells i bujols han de ser homogenis i amb xip, per poder fer les lectures.
7.

Anàlisi Econòmica

El Consell Comarcal disposa de pressupost suficient per atendre la despesa.

8.

Estudi de mercat

Els preus de la licitació són preus de mercat doncs fa poc el Consell Comarcal
va treure una licitació pel mateix objecte i s’ha fet seguiment de els ofertes
existents al mercat. S’ha adequat al preu al nombre de bosses que es treuen a
licitació.

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de

— LOT UNIC: quantia de 6.201,21 euros (exclòs IVA) i de 7.503,46 euros
inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

a) Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
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Valor Estimat

En l'aplicació pressupostària: 02/1621/226.99 del Pressupost per a l'exercici
2022, existeix consignació suficient per autoritzar la despesa.

9.

Anàlisi del Procediment
a) Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert simplificat sumari per garantir la
transparència del procediment, una major concurrència de licitadors
conjuntament amb la celeritat del procediment.
b) Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte de subministrament.
Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte

no es divideix en lots, doncs per l’escassa

quantia seria antieconòmic.

c) Durada

El termini de lliurament serà de 30 dies naturals a partir de la data de notificació
de l’adjudicació.
El lloc de lliurament serà la nau del Consell Comarcal al polígon industrial de la
Valldan de Berga.
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El termini d'execució del contracte serà:
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