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Objecte: Expedient 2021_2568. Contracte per la prestació del servei
comunicacions postals de l’Ajuntament

de

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Primer.- Tipus de contracte
Serveis
Segon.- Objecte del contracte i necessitats administratives a satisfer.
Insuficiència de mitjans. Classificació CPV
L’objecte del contracte és la prestació de serveis postals per l’Ajuntament de Collbató i
per a l’oficina del jutjat de Pau de Collbató, en les modalitats que s’especifiquen a la
prescripció següent:
S’entén per servei postal la recollida, admissió, classificació, tractament, curs,
transport, distribució i lliurament de correspondència, de qualsevol pes, en les
modalitats especificades, tant dins com fora del terme municipal i tant en territori
estatal com internacional.
El detall de cadascun dels productes i especificacions que l’engloben queden detallats
en el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.
El servei postal no és en exclusiva, atès que l’Ajuntament de Collbató disposa de
personal propi que realitza notificacions en l’àrea del terme municipal de Collbató.
L’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per a prestar el servei, sense perjudici
que en determinades ocasions es puguin realitzar, puntualment, notificacions per part
de la Guàrdia Municipal, essent inabastable per aquesta la pràctica de totes les
notificacions en paper que realitza l’Ajuntament.
Sense perjudici de les particularitats que es puguin indicar en el present plec de
prescripcions tècniques, la prestació dels serveis postals s’ajustarà a allò que disposa
la normativa europea, la Llei 30/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal,
dels drets dels usuaris i del mercat postal, i les disposicions que la desenvolupen.
El Codi CPV que correspon són els 64110000-0 (serveis postals).
Tercer.- Tractament de dades personals
Atès que la realització dels serveis per part del contractista suposa el tractament de
dades personals, assumeix la condició d’encarregat del tractament de les dades
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personals, responsabilitat de l’Ajuntament de Collbató d'acord amb el que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació de aquestes dades, la i Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Per aquest motiu el contractista es compromet a establir, complir i respectar les
següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades personals a les
que tingui accés durant el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
 Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la que
tingui accés únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades
directament amb el servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a
finalitats diferents.
 Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
seus
 treballadors respecte a les dades personals i informació que als que puguin
accedir per a la prestació dels serveis.
 El contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.
 El contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades i
serveis objecte del contracte. El nivell de risc i les mesures de seguretat
podran ser definides per l’Ajuntament de Collbató i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme. Així com les definides per la legislació vigent en
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics que va establir l'Esquema Nacional de Seguretat i totes aquelles que
siguin d’aplicació.
 L’Ajuntament de Collbató es reserva el dret a la realització d'aquelles accions
d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
 El contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat a
l’Ajuntament de Collbató en un termini no superior a 24 hores.
 En el supòsit que un usuari es dirigeixi al contractista per exercir els seus drets
sobre el tractament de dades personals d'acord amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades l’haurà d’adreçar a l’Ajuntament de Collbató en
un termini no superior a 5 dies.
 El contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les
dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Collbató fora de l'Espai
Econòmic Europeu per al desenvolupament i gestió del seus serveis.
 Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis, excepte que
hagi estat prèviament previst d’acord els requeriments recollits en el present
plec i definit a la memòria tècnica del contractista. Fora d’aquesta situació, en

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat

SIGNAT
04/11/2021 17:32

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MEMORIA (TD99-005): MEM_JUSTIFICATIVA
_04112021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 9AHOD-AR524-SKPZ8
Data d'emissió: 9 de Novembre de 2021 a les 12:42:27
Pàgina 3 de 7

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari de l'Ajuntament de Collbató. Signat 04/11/2021 17:32

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

(Baix Llobregat)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15669956 9AHOD-AR524-SKPZ8 0A4776B004546DA0D9E098B8B1417471A81E2433) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

Barcelona





el cas excepcional que el contractista requereixi la subcontractació a tercers
d’una part accessòria del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per
escrit a l’Ajuntament. Tota subcontractació haurà de ser regulada amb un
contracte entre el contractista i l’empresa subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al contractista.
L’accés i tractament de dades personals i informació de l’Ajuntament de
Collbató per part del contractista, es considera estrictament temporal per a la
prestació del servei, sense que concedeixi al contractista cap mena de dret o
titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o
eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de
dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui
necessari per a garantir la protecció legal del contractista.
El contractista declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament de
Collbató tractaran les dades personals dels interlocutors del contractista en el
marc dels serveis oferts l’Ajuntament. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent
en protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions del contracte com a
part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta
dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament,
d’acord amb el següent: Alcalde de Collbató, C/ Bonavista, 2 08293 Collbató
(Barcelona).
Les obligacions de confidencialitat establertes al present apartat tindran una durada
indefinida.
Quart.- Divisió en lots
L'article 99.3 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 (d'ara
endavant, LCSP), es considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots
de l'objecte del contracte la dificultat de la correcta execució del contracte des del punt
de vista tècnic, ja que les prestacions compreses en l'objecte del contracte com son
les comunicacions postals de l’Ajuntament i el Jutjat de Pau que es concreten en:
cartes ordinàries, cartes certificades, notificacions administratives, no tenen
substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució de manera
separada.
Cinquè.- Durada del contracte i pròrrogues
El termini del contracte serà d’un any, prorrogable per un any més.
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Sisè.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El preu s’ha establert amb caràcter de despesa màxima. L’import total del contracte i,
per tant, la retribució del contractista resultarà d’aplicar als preus unitaris establerts a
la licitació, la baixa ofertada pel contractista. Així, la retribució del contractista estarà
subjecte als serveis efectivament prestats, sense que en cap cas hi hagi obligació
d’esgotar el crèdits reservar a tal efecte.
El pressupost base de licitació, per la vigència inicial del contracte que es d’una
anualitat, és de 6.600€ (sis mil sis-cents euros) IVA exclòs, més 1.386€ (mil tres-cents
vuitanta-sis euros) en concepte d’IVA, fent un total de 7.986€ (set mil nou-cents
vuitanta-sis euros) conforme al quadre següent:

Vigència inicial

Sense IVA

21% IVA

Total

6.600€

1.386€

7.986€

El valor estimat del contracte és de quinze mil vuit-cents quaranta (15.840€) conforme
al quadre següent:
LOT ÚNIC

Sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

Pressupost base de licitació

6.600€

1.386€

7.986€

Modificacions

1.320€

277,20€

1.597,20€

Possibles pròrrogues

6.600€

1.386€

7.986€

Possibles modificacions a les pròrrogues

1.320€

277,20€

1.597,20€

Valor base total del contracte (1+1)

15.840€

3.326,40€

19.166,40€

Vuitè.- IVA aplicable
21%.
Novè.- Aplicació pressupostària
100-9220-22201 Correus i missatgeria
Desè.- Procediment i criteris d’adjudicació
Per garantir la màxima concurrència, s’utilitzarà el procediment obert simplificat
abreujat, en atenció al valor estimat del contracte.
Els criteris d’adjudicació són els següents, amb la finalitat d’obtenir una màxima
rendibilitat econòmica i qualitat del servei per raons de proximitat de les oficines:


Oferta econòmica (49 punts). Es valorarà assignant la major puntuació
possible a la proposta que ofereixi una major rebaixa respecte el conjunt dels
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preus unitaris que serveixen de base. Un cop s’ha obtingut l'import total que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
Puntuació = (49 x oferta més baixa) / oferta que es valora


Qualitat del servei. Per disposar d’una oficina al Municipi de Collbató 20 punts.



Es valora que les empreses licitadores disposin de vehicles híbrids, elèctrics i/o
vehicles bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) i estiguin
adscrits a l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Es consideren tant els
vehicles de dos, tres i de quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1). Les
empreses licitadores han de presentar una relació de tots els vehicles
disponibles per al servei. Un cop s’ha obtingut el nombre total de vehicles
híbrids, elèctrics i/o de gas que ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha
d'aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:

Puntuació = (31 x nombre de vehicles de l’oferta que es valora) / nombre més
gran de vehicles de totes les ofertes presentades
Per a la presentació de les ofertes s’haurà d’utilitzar els models que consten com
Annex als PCAP.
Onzè.- Garantia
No es requereix la constitució de garantia provisional ni garantia definitiva d’acord amb
l’article 159.6 de la LCSP.
Dotzè.- Modificacions del contracte
El contracte es podrà modificar per l’ampliació o disminució del nombre de qualsevol
de les modalitats de tramesa postals, amb un percentatge màxim del 20%.
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel
contractista i s’hauran d’acordar prèvia audiència d’aquest.
Tretzè.- Subcontractació i cessió
Està prohibida la subcontractació de la realització del serveis, excepte que el
contractista requereixi la subcontractació a tercers d’una part accessòria del servei
prestat en quin cas haurà de sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament.
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Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Catorzè.- Subrogació de personal
No procedeix.
Quinzè.- Capacitat de contractar i criteris de solvència o classificació
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa dels requisits d’aptitud
indispensables per a la prestació del contracte i que són les següents:


Les autoritzacions atorgades per la Subdirecció General de Serveis Postals,
d’acord amb els articles 37 a 44 de la Llei 43/2010, concretament, autorització
administrativa general per a la prestació dels serveis postals no inclosos en
l’àmbit del servei postal universal (Secció A) i autorització administrativa
singular per a la prestació dels serveis postals no inclosos en l’àmbit del servei
postal universal (Secció B) i no reservats.



Estar inscrita al Registre General d’Empreses prestadores de serveis postals.

Estarà exclòs de prestar aquesta autorització l’operador postal universal perquè
ostenta la presumpció de veracitat i fefaença atribuïda per la Llei 43/2010.
No es requereix d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP l’acreditació de solvència ni
classificació.
Setzè.- Règim de pagament
S’estableix el pagament fraccionat, de tal manera que el licitador haurà de presentar
factures mensuals d’acord amb l’import dels serveis postals efectivament realitzats en
cada mes de facturació. Els preus a aplicar seran els establerts per a cada servei com
a preus unitaris, aplicats els descomptes que hagi ofertat el contractista, mitjançant
presentació de factura electrònica a la qual s’acompanyarà la relació dels serveis
prestats que comprendrà el tipus de servei postal, el preu unitari a aplicar i el número
de serveis realitzats. La facturació no es domiciliarà sinó que es realitzarà el pagament
d’acord amb la presentació de les corresponents factures i l’aprovació de les mateixes
per l’òrgan municipal competent.
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Dissetè.- Condicions especials d’execució
 El compliment dels terminis de recollida i lliurament establerts.
 Realitzar la pràctica de les notificacions d’acord amb la Llei 39/2015.
 Guardar estricta confidencialitat de les dades facilitades per a realitzar el servei
 Disposar d’un establiment d’atenció al públic a totes les capitals de província
de l’Estat, així com també en l’àmbit municipal, si és possible, i en tot cas, en
un radi de proximitat màxim de 10 km del municipi, on gestionarà l’enviament,
lliurament, manipulació i resta de serveis bàsics, en el qual, a més els
destinataris puguin recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en
mà. Aquest local haurà de tenir una obertura diària d’ almenys 2 hores.
 Complir amb les obligacions laborals establertes per la normativa autonòmica,
estatal, europea i de la Organització Internacional del Treball.
 L’empresa se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.
Divuitè.- Assegurança
Independentment de les assegurances que siguin obligatòries, el contractista està
obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o a ampliar la
que tingui subscrita a l’objecte del contracte, que garanteixi les responsabilitats que es
puguin derivar per danys i perjudicis i que cobreixi les possibles indemnitzacions tant a
l’Ajuntament com a tercers, com a conseqüència de l’execució del servei, la qual
haurà de mantenir vigent fins la finalització del període de garantia establert. L’import
mínim de la suma assegurada s’estableix en 300.000€.
En tot cas seran a càrrec del contractista els danys i perjudicis en la quantia de la
franquícia, si n’hi ha, i els que superin els límits establerts en les pòlisses, així com en
els béns i riscos no coberts amb aquesta en cas de que el dany el sigui imputable.
Dinovè.- Infraccions i sancions
Les previstes al PCAP.
Vintè.- Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte la tècnica assessora jurídica.
Collbató, a la data de la signatura electrònica
El Secretari
Jordi Esteban Español
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