Resolució d’adjudicació per a la contractació d’entitats col·laboradores per al
suport a l’Agència de Residus, en tasques d’inspecció en instal·lacions de
gestió de residus i per a la presa de mostres en dipòsits controlats (CLAU
G2024-2018-23).

Antecedents de fet
1. En data 5 de desembre de 2018 el Director de l’Agència de Residus de Catalunya ordenà
l’obertura del procediment obert, a la empara de l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la contractació de l’expedient clau G20242018-23 “Contractació d’entitats col·laboradores per al suport a l’Agència de Residus, en
tasques d’inspecció en instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de mostres en
dipòsits controlats” amb un pressupost de licitació de 1.402.065,72- € (un milió quatre-cents
dos mil seixanta cinc euros amb setanta dos cèntims), IVA inclòs.
2. En data 7 de desembre de 2018 es va publicar al Perfil del contractant de l’Agència de
Residus de Catalunya l’anunci de licitació de l’expedient clau G2024-2018-23 “Contractació
d’entitats col·laboradores per al suport a l’Agència de Residus, en tasques d’inspecció en
instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de mostres en dipòsits controlats”. El
termini per a la presentació de les ofertes finalitzava el 7 de gener de 2019.
3. D’acord amb el certificat de la eina del Sobre Digital de la Plataforma de serveis de
contractació pública, per a la licitació clau G2024-2018-23 les empreses presentades van ser
les següents:




ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U. (Lot 1, 2).
ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. (Lot 3).
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (Lot 4).

4. En data 8 de gener de 2018, la Mesa de Contractació realitza la qualificació de la
documentació continguda al sobre A. Es fa constar que, d’acord amb el quadre de valoració
del Departament de Suport legal a la contractació, subvencions i convenis, un cop requerida
documentació addicional a l’empresa INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO
AMBIENTE, S.L. tota la documentació és conforme a allò exigit al plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest expedient. L’acta corresponent es va publicar
al Perfil del contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en data 14 de gener de 2019.
5. En data 15 de gener de 2019 a les 12h va tenir lloc a la seu de l’Agència de Residus de
Catalunya l’acte públic d’obertura del sobre B, corresponent a la documentació acreditativa
dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. L’acta corresponent es va
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publicar al Perfil del contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en data 16 de gener
de 2019.
6. En data 18 de febrer de 2019 la Mesa de contractació es reuneix per examinar i qualificar
la documentació continguda al sobre B i, d’acord amb els informes tècnics de valoració
emesos pel cap del Departament d’Inspecció i Control de data 15 de febrer de 2019, es fa
constar la puntuació obtinguda per cada un dels criteris. L’acta corresponent es va publicar
al Perfil del contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en data 21 de febrer de 2019.
7. En data 25 de febrer de 2019 va tenir lloc a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya
l’acte públic d’obertura del sobre C, corresponent a la documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació ponderables automàticament. L’acta corresponent es va publicar al Perfil del
contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en data 27 de febrer de 2019.
8. El cap del Departament d’Inspecció i Control emet en data 28 de febrer de 2019 l’informe
de valoració de la documentació continguda al sobre C referent als criteris d’adjudicació
ponderables objectivament, i proposa com a millors ofertes les de les següents empreses:
Lot 1: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de les plantes de gestió de
residus de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U
per un import màxim de 379.000,44 € (tres cents setanta nou mil euros amb quaranta
quatre cèntims) IVA exclòs.
Lot 2: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
residus municipals i/o industrials de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN, S.L.U per un import màxim de 304.705,80 € (tres cents quatre mil set
cents cinc euros amb vuitanta cèntims) IVA exclòs.
Lot 3: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
runes i plantes de gestió de residus de la construcció de Catalunya: ADDIENT, EMPRESA
CERTIFICADORA, S.L.U. per un import màxim de 232.824,00 € (dos cents trenta dos mil
vuit cents vint-i-quatre euros) IVA exclòs.
Lot 4: Contractació d’entitats col·laboradores per a la presa de mostres en dipòsits controlats
de Catalunya: INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. per un import
màxim de 58.500,00 € (cinquanta vuit mil cinc cents euros) IVA exclòs.
9. En data 13 de març de 2019 la Mesa de contractació proposa classificar per ordre
decreixent les empreses admeses per a l’expedient clau G2024-2018-23 “Contractació
d’entitats col·laboradores per al suport a l’Agència de Residus, en tasques d’inspecció en
instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de mostres en dipòsits controlats” segons
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els criteris d’adjudicació assenyalats als plecs. Al mateix acte, la Mesa proposa sol·licitar als
serveis corresponents que requereixin a les empreses que han presentat la millor oferta la
documentació justificativa prevista a la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives particulars i adjudicar l’expedient clau G2024-2018-23 a favor de les
següents empreses:
Lot 1: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de les plantes de gestió de
residus de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U
per un import màxim de 379.000,44 € (tres cents setanta nou mil euros amb quaranta
quatre cèntims) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
Lot 2: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
residus municipals i/o industrials de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN, S.L.U per un import màxim de 304.705,80 € (tres cents quatre mil set
cents cinc euros amb vuitanta cèntims) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
Lot 3: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
runes i plantes de gestió de residus de la construcció de Catalunya: ADDIENT, EMPRESA
CERTIFICADORA, S.L.U. per un import màxim de 232.824,00 € (dos cents trenta dos mil
vuit cents vint-i-quatre euros) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
Lot 4: Contractació d’entitats col·laboradores per a la presa de mostres en dipòsits controlats
de Catalunya: INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. per un import
màxim de 58.500,00 € (cinquanta vuit mil cinc cents euros) IVA exclòs, segons preus unitaris
oferts.
10. La proposta d’adjudicació de la Mesa és acceptada per l’òrgan de contractació de
l’Agència de Residus de Catalunya en data 20 de març de 2019. La proposta de la Mesa i
l’acord d’acceptació es van publicar al Perfil del contractant de l’Agència de Residus de
Catalunya en data 26 de març de 2019.
11. Vist que, d’acord amb els requeriments de data 26 de març de 2019 i les sol·licituds
d’esmena de data 10 d’abril de 2019, les empreses ECA ENTIDAD COLABORADORA DE
LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U,
ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U. i
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. han presentat les garanties
definitives i la documentació requerida en les condicions exigides.
Fonaments de dret
1. Resolució de 16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de
Residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment
Director).
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2. El Director de l’Agència de Residus de Catalunya, nomenat per Resolució TES/366/2011
de 4 de febrer, actuant per delegació, d’acord amb les facultats conferides per la resolució
de 16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de Residus
(actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment Director), és
l’òrgan competent per dictar la present resolució.
3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
7. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions anteriorment esmentades.
8. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
9. Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus
(actualment Agència de Residus de Catalunya).
Tenint en compte els antecedents descrits, les disposicions normatives esmentades i la
resta de normes de general i pertinent aplicació, resolc:
RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació d’entitats col·laboradores per al suport a l’Agència de
Residus, en tasques d’inspecció en instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de
mostres en dipòsits controlats, a favor de les següents empreses:
Lot 1: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de les plantes de gestió de
residus de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U
per un import màxim de 379.000,44 € (tres cents setanta nou mil euros amb quaranta
quatre cèntims) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
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Lot 2: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
residus municipals i/o industrials de Catalunya: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN, S.L.U per un import màxim de 304.705,80 € (tres cents quatre mil set
cents cinc euros amb vuitanta cèntims) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
Lot 3: Contractació d’entitats col·laboradores per a la inspecció de dipòsits controlats de
runes i plantes de gestió de residus de la construcció de Catalunya: ADDIENT, EMPRESA
CERTIFICADORA, S.L.U. per un import màxim de 232.824,00 € (dos cents trenta dos mil
vuit cents vint-i-quatre euros) IVA exclòs, segons preus unitaris oferts.
Lot 4: Contractació d’entitats col·laboradores per a la presa de mostres en dipòsits controlats
de Catalunya: INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. per un import
màxim de 58.500,00 € (cinquanta vuit mil cinc cents euros) IVA exclòs, segons preus unitaris
oferts.
Segon.- Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries i a la resta d’empreses
licitadores i publicar-la en el Perfil del Contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en
el termini de 15 dies, de conformitat amb l’establert a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, fent menció expressa als recursos legals que es
puguin interposar.
Tercer.- Formalitzar els contractes per a la contractació d’entitats col·laboradores per al
suport a l’Agència de Residus, en tasques d’inspecció en instal·lacions de gestió de residus i
per a la presa de mostres en dipòsits controlats, un cop transcorregut el termini mínim de 15
dies hàbils des de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de la present
resolució d’adjudicació, de conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
Indicació del règim de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
especial en matèria de contractació establert per l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en un termini de quinze dies hàbils des de
l’endemà del dia que es remeti a les empreses licitadores la notificació de la present
resolució, sense que procedeixi la interposició de recursos administratius ordinaris.
Signat electrònicament a Barcelona,
Per delegació
(Resolució de 16 de març de 1999. DOGC 2888 de 13 de maig de 1999)
Director de l’Agència de Residus de Catalunya
Josep Maria Tost i Borràs
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