INFORME DE MODIFICACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE NECESSITATS

Dades identificatives
Títol del contracte: “Servei de control de plagues urbanes en el municipi de Palafrugell“
Destinatari: Alcaldia
Modificacions proposades:
1. Modificació de les anualitats a que es preveu la imputació al pressupost municipal.
2. Modificació de les dades econòmiques del contracte.
3. Modificació dels criteris de valoració
Justificació de les modificacions:
1. Modificació de les anualitats a que es preveu la imputació al pressupost municipal.

Es proposa la modificació de les anualitats a que es preveu la imputació al pressupost municipal
de les despeses derivades de l’execució del contracte, ja que vista la data d’incoació, no es
compliran els terminis previstos en el moment de l’elaboració de l’informe justificatiu de les
necessitats de contractació.
Per aquest motiu, es considera necessari modificar l’apartat “Imputació pressupost municipal”
de l’informe de necessitats de la següent manera:

Imputació pressupost municipal: El present contracte té caràcter plurianual pels exercicis
2021, 2022 i 2023 i d’acord amb l’article 29è de les Bases d’Execució del Pressupost la
Junta de Govern Local és competent per a l’aprovació dels compromisos d’exercicis futurs
que es derivin.
Per la resta d’exercicis la seva realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals.
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Lot 1

Mesos
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

3
3
3
3
3
3
3
3

Número aplicació
72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

Import
4.008,43
1.541,77
1.541,77
264,30
264,30
264,30
264,30
264,30

Lot 1
2022
2022
2022

12 72 3110 22604
12 33 3230 21200
12 11 9200 21200

16.033,72
6.167,06
6.167,06

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/8.

Text informe inicial:
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient



2022
2022
2022
2022
2022

12
12
12
12
12

62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

9
9
9
9
9
9
9
9

72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

12.025,29
4.625,30
4.625,30
792,91
792,91
792,91
792,91
792,91

Lot 1

Lot 2

Mesos
2021
2022
2023

3
12
9

Número aplicació
72 3110 22604
72 3110 22604
72 3110 22604

Import
2.562,34
10.249,35
7.687,01

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.


Text modificat
Imputació pressupost municipal: El present contracte té caràcter plurianual pels exercicis
2022 i 2023 i d’acord amb l’article 29è de les Bases d’Execució del Pressupost la Junta de
Govern Local és competent per a l’aprovació dels compromisos d’exercicis futurs que es
derivin.
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Per la resta d’exercicis la seva realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
s’autoritzi en els respectius pressupostos municipals.
Lot 1

Mesos
2022
2022
2022
2022

12
12
12
12

Número
aplicació
72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201

Import
16.033,72
6.167,06
6.167,06
1.057,21

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/8.

Orientativament, s’ha fixat el seu inici en data 01/10/2021. En el supòsit de que el
subministrament no comencés en aquesta data, es prorratejarà l’import proporcional a la
data d’inici del mateix i a la data de finalització.
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D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització
de les despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.

2022
2022
2022
2022

Lot 1

12
12
12
12

62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21

12
12
12
12
12
12
12
12

Número
aplicació
72 3110 22604
33 3230 21200
11 9200 21200
62 3420 21201
62 3420 21000
62 3420 21200
62 3420 21001
62 3420 21202

Import
16.033,72
6.167,06
6.167,06
1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21
1.057,21

Número
aplicació
12 72 3110 22604
12 72 3110 22604

Import
10.249,35
10.249,35

Mesos
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Lot 2

Mesos
2022
2023

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.

2. Modificació de les dades econòmiques del contracte.
Es proposa la modificació degut a un error en la confecció de les dades econòmiques del
contracte detallades en l’informe justificatiu.
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Per aquest motiu, es considera necessari modificar els següents apartats de l’informe de
necessitats:

Text modificat:
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/8.

Orientativament, s’ha fixat el seu inici en data 01/01/2022. En el supòsit de que el
subministrament no comencés en aquesta data, es prorratejarà l’import proporcional a la
data d’inici del mateix i a la data de finalització.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització
de les despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.

a) Determinació del preu: Per obtenir un preu de cadascun del lots s’ha realitzat un estudi
econòmic de les despeses, amb desagregació dels costos directes i indirectes, junt amb les
despeses generals i el corresponent benefici industrial, d’acord amb l’article 100 de la LCSP,
tal com consten desglossats a l’Annexes 1 i 2, on es detallen els diferents pressupostos.
b) El valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Lot 1: El valor estimat del contracte és de 137.518,14 € que no inclou l’import de l’impost sobre
el valor afegit.
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual. La quantitat indicada s’ha obtingut com a resultat del sumatori de:

Valor estimat
del contracte
LOT 1
Contracte inicial
(24 mesos)
Pròrroga
prevista (24
mesos)

Pressupost Pressupost
màxim
màxim
limitatiu
limitatiu
serveis
serveis no
regulars programats

Pressupost màxim
limitatiu total

Pressupost net
modificacions
amb incrfement
del cost (20%)

Suma (€)

42.608,42

14.690,81

57.299,23

11.459,85

68.759,07

42.608,42

14.690,81

57.299,23
Valor estimat total lot 1

11.459,85

68.759,07
137.518,14
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Valor estimat
del contracte
LOT 2
Contracte
inicial (24
mesos)
Pròrroga
prevista (24
mesos)

Pressupost
Pressupost net
màxim
Pressupost
modificacions
limitatiu
màxim
amb incrfement del cost
serveis no limitatiu total
(20%)
programats

Suma (€)

16.941,07

16.941,07

3.388,21

20.329,28

16.941,07

16.941,07

3.388,21
Valor estimat total lot 2

20.329,28
40.658,57

c) Pressupost màxim limitatiu (2 anys ).
Pel lot 1. El pressupost es fixa en la quantitat de 67.307,78 €, IVA inclòs, que correspon a un
import base (serveis regulars més pressupost màxim limitatiu dels serveis puntuals), per dos
anys de contracte, de 57.299,23 € més 10.008,56 € del 21% d’IVA. (10% d’IVA en el servei de
desratització de clavegueram).

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/8.

L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual. La quantitat indicada s’ha obtingut com a resultat del sumatori de:

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

Lot 2: El valor estimat del contracte és de 40.658,57 € que no inclou l’import de l’impost sobre
el valor afegit.

LOT 1 - Servei de control integral de plagues urbanes.

Serveis regulars de desinsectació i desinfecció d'edificis i
manteniment aparells insectocutors
Serveis regulars de desratització del clavegueram
Serveis regulars de tractament d'embornals contra el mosquit
tigre
Servei de tractament no programat embornals mosquit tigre
Servei de desratitzacions no programades clavegueram
Servei de desinsectacions no programades
Total pressupost màxim limitatiu

Pressupost IVA

TOTAL

29.124,26 6.116,09 35.240,35
8.364,79

836,48

9.201,27

5.119,37 1.075,07

6.194,43

3.404,43
10.037,76
1.248,62
57.299,23

714,93

4.119,36

1.003,78

11.041,54

262,21

1.510,83

10.008,56

67.307,78

Pel lot 2. El pressupost es fixa en la quantitat de 20.498,69 €, IVA inclòs, que correspon a un
import base, per dos anys de contracte, de 16.941,07 € més 3.557,62 € del 21% d’IVA
LOT 2 - Servei d’eliminació i inactivació de ruscs de vespa
asiàtica en espais públics

Pressupost IVA
1.573,17

Servei d'inactivació no programada rusc vespa asiàtica

TOTAL
9.064,47

7.491,30
9.449,77

1.984,45 11.434,22

16.941,07

3.557,62 20.498,69

Servei de retirada no programada rusc vespa asiàtica

En qualsevol cas, aquests preus s’entendran comprensius de la totalitat del contracte i porten
implícites totes les despeses directes i indirectes, juntament amb les despeses generals i el
corresponent benefici industrial, tal com consta desglossat a l’Annex 2.
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L’Ajuntament, podrà assolir la consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris que
ofereixi l’adjudicatari, fins el pressupost màxim limitatiu, sens perjudici de poder incrementar fins a
un 10% del preu del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 309 de la LCP, pel qual
no serà necessari tramitar el corresponent expedient de modificació.
En conseqüència, l’import total d’aquest contracte no es defineix amb exactitud sinó que té
caràcter estimatiu, atès que el nombre del serveis no es pot determinar amb exactitud i podran
experimentar disminucions o increments en relació a la previsió que consta a l’Annex 1, per la
qual cosa l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost total de licitació, sense que en
cap cas l’adjudicatari pugui demanar a l’Ajuntament cap indemnització o import per aquest motiu
o modificar el preu unitari ofert.
Annex 2. Càlcul del pressupost màxim limitatiu

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/8.

D’acord amb la DA33a de la LCSP, aquest pressupost es considera estimat i té caràcter de
pressupost màxim limitatiu, ja que inclou un preu fixe per serveis regulats i l’import estimat per
serveis puntuals condicionats als serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista en
funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris per cada lot.
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Total pressupost màxim limitatiu

Modificació de les taules amb el pressupost desglossat del contracte:
El pressupost desglossat del contracte, per 24 mesos, tal com exigeix l’article 100 de la LCSP
és el següent:
LOT 1
Pressupost base de licitació dels serveis regulars de desinsectació
i desinfecció d'edificis i manteniment aparells insectocutors
Pressupost base de licitació dels serveis regulars de desratització
del clavegueram
Pressupost base de licitació dels serveis regulars de tractament
d'embornals contra el mosquit tigre
Pressupost base de licitació del servei de tractament no programat
embornals mosquit tigre
Pressupost base de licitació del servei de desratitzacions no
programades clavegueram
Pressupost base de licitació del servei de desinsectacions no
programades
TOTAL

Preu

IVA

TOTAL

29.124,26

6.116,09

35.240,35

8.364,79

836,48

9.201,27

5.119,37

1.075,07

6.194,43

3.404,43

714,93

4.119,36

10.037,76

1.003,78

11.041,54

1.248,62
262,21
57.299,23 10.008,56

1.510,83
67.307,78

LOT 2
Preu
IVA
TOTAL
Pressupost base de licitació del servei d'inactivació no programada
rusc vespa asiàtica
7.491,30 1.573,17
9.064,47
Pressupost base de licitació del servei de retirada no programada
rusc vespa asiàtica
9.449,77 1.984,45
11.434,22
TOTAL 16.941,07 3.557,62
20.498,69

Text inicial (Lot 2):
2.- Criteris automàtics. (80 punts)

C. Formació del personal adscrit al servei. Fins a un màxim de 20 punts.
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C.1. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb el control i
maneig d’eixams que ostentin els treballadors de l’empresa adscrits al servei.
Les formacions admeses seran les relacionades amb els protocols d’intervenció, actualització
de les tècniques d’intervenció, biologia de les espècies a controlar, identificació d’espècies,
normativa relacionada amb els serveis a contractar, o equivalents.

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/8.

Es proposa la modificació donat que la puntuació màxima dels lots 1 i 2 no és la mateixa, essent
un total de 100 punts per a lot 1 i 95 punts per al lot 2.
Es considera convenient que la puntuació màxima als dos lots sigui de 100 punts per tal de que
la contribució de cada punt en el total sigui la mateixa per als dos lots.

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Judici - Informe medi ambient

3. Modificació dels criteris de valoració

Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 15 punts:
Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts
C.2. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb l’atenció al
client, utilització d’eines TIC, formació en gestió de la qualitat o en gestió ambiental (no
associades a la implantació de certificats ISO o EMAS), i que ostentin els treballadors de
l’empresa vinculats al servei.
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 5 punts:
Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts

Text proposat:
2.- Criteris automàtics. (80 punts)
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C. Formació del personal adscrit al servei. Fins a un màxim de 23 punts.
C.1. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb el control i
maneig d’eixams que ostentin els treballadors de l’empresa adscrits al servei.
Les formacions admeses seran les relacionades amb els protocols d’intervenció, actualització
de les tècniques d’intervenció, biologia de les espècies a controlar, identificació d’espècies,
normativa relacionada amb els serveis a contractar, o equivalents.

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/8.

E. Servei d’intranet. Oferiment de posar a disposició d’un sistema de comunicació amb
l’Ajuntament que permeti dipositar de tota la informació relacionada amb el contracte, de forma
que es detallin les actuacions (estat d’execució de les actuacions sol·licitades, fotografies,
incidències, metodologia emprada) ..... 5 punts. Aquesta millora està valorada en 300 € iva
inclòs.
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Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure la formació com a
criteri d’adjudicació ja que la formació de les persones en els diferents àmbits que conformen
la prestació del servei és un aspecte que repercuteix directament en la qualitat d’aquest, ja sigui
en la competència tècnica, de gestió, de comunicació o digital de l’empresa.

Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 17 punts:
Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts
C.2. Cursos realitzats i titulacions acadèmiques no universitàries relacionades amb l’atenció al
client, utilització d’eines TIC, formació en gestió de la qualitat o en gestió ambiental (no
associades a la implantació de certificats ISO o EMAS), i que ostentin els treballadors de
l’empresa vinculats al servei.
Acreditació: L’empresa que resulti com a millor oferta haurà de presentar, abans de la
l’adjudicació, els certificats d’aprofitament, que inclogui títol de la formació, nombre d’hores,
contingut i nom de la persona que rep la formació.
Fins a un màxim de 6 punts:
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E. Servei d’intranet. Oferiment de posar a disposició d’un sistema de comunicació amb
l’Ajuntament que permeti dipositar de tota la informació relacionada amb el contracte, de forma
que es detallin les actuacions (estat d’execució de les actuacions sol·licitades, fotografies,
incidències, metodologia emprada) ..... 7 punts. Aquesta millora està valorada en 300 € iva
inclòs.

Codi per a validació :T4OGX-NSELD-RDBJE
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/8.

Justificació del criteri d’adjudicació: S’ha considerat convenient incloure la formació com a
criteri d’adjudicació ja que la formació de les persones en els diferents àmbits que conformen
la prestació del servei és un aspecte que repercuteix directament en la qualitat d’aquest, ja sigui
en la competència tècnica, de gestió, de comunicació o digital de l’empresa.
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Per cada curs de més de 40 hores: 4 punts
Per cada curs d’entre 20 i 39 hores: 3 punts
Per cada curs d’entre 5 i 19 hores: 2 punts

