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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 31189/2019

Document: 213651/2019

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei:

Medi Ambient (Salut Pública)

1. Denominació del contracte
Servei de control de plagues del municipi.
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en
la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans i constitueix un servei mínim obligatori de
competència municipal (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, Article 52 g).En
conseqüència, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en l’exercici de les seves competències
com a ens local, ha de disposar d’un programa de control integrat de plagues, amb actuacions
continuades a l’espai públic del terme municipal i en els edificis de titularitat municipal amb
l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries.
S’entén com a plaga la proliferació d’un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut
de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes.
Les plagues que contempla aquest contracte són rosegadors, insectes rastrers, mosquit tigre,
altres insectes voladors i coloms.
El servei es durà a terme a les edificacions de titularitat municipal i a la via pública, amb les
freqüències indicades al Plec de Prescripcions Tècniques.
Resten excloses del present contracte, les actuacions de control de plagues en l’àmbit de la
sanitat vegetal, en l’àmbit ramader, el control de tèrmits i de vespa velutina.
3. Codi CPV i descripció
90922000-6
90923000-3
90924000-0

Servicios de control de plagas
Servicios de desratización
Servicios de fumigación

4. Divisió lots
Tècnicament es proposa no fer divisions de lots atès que una única empresa pot donar un
servei més integral portant a terme actuacions que permetin controlar la totalitat de les plagues
contemplades en aquest plec, optimitzant el temps de resposta en les actuacions i d’aquesta
forma ser més eficients i eficaços tal i com justifica l’article 99.3 de LCSP.
Consta a l’expedient informe tècnic relatiu a la justificació de la no divisió en lots del contracte.
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5. Justificació de que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per a satisfer l’objecte
del contracte.
L'Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials propis per portar a terme les accions
per al control de les plagues del municipi.

6. Durada del contracte
6.1 Durada inicial: dos anys
6.2 Nombre pròrrogues previst: Fins a un màxim de dos anualitats
7. Pressupost base de licitació

Concepte

Import anual

Import total

Preu base de licitació

66.185,07 €

132.370,14 €

IVA (21%)

13.898,86 €

27.797,73 €

Total

80.083,93 €

160.167,86 €

8. Modificacions del contracte: Descripció i import
Les modificacions anuals per al període inicial i les pròrrogues previstes (total 19.600 € repartits
en quatre anualitats):




Increment de més del 50% del nombre de controls periòdics establerts en el plec
tècnic. Import: fins a 1.900 € anuals.
Necessitat de controlar la població de noves especies definides com a plaga de forma
sistemàtica: fins a 1.500 € anuals.
Necessitat d’introducció de millores en noves tecnologies de la informació. Import: :
fins a 1.500 € anuals.

9. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és 284.340,28 € sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import
total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles pròrrogues i
modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.

Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import pròrrogues (sense IVA)

132.370,14 €
132.370,14 €
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Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

19.600 €
284.340,28 €

10. Aplicació pressupostària
Expedient d’abast plurianual: sí
Distribució de les anualitats:
2021

7 mesos

46.715,63 € (IVA inclòs)

2022

12 mesos

80.083,93 € (IVA inclòs)

2023

5 mesos

33.368,30 € (IVA inclòs)

Dades de la subvenció vinculada: Aportació econòmica anual atorgada per la Diputació de
Barcelona pel recurs sanitat ambiental (import de 21.532,62 euros per al 2019)
11. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
12. Solvència
12.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Volum anual de negocis del licitador o candidat que, referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats, ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que garanteix la viabilitat econòmica de les
empreses licitadores.
12.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
a) Inscripció al ROESP: Caldrà justificar que la empresa licitant està inscrita al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a l’activitat de servei a terceres persones
de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14,
18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a
Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les
empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar inscrites al ROESP o al
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent.
En cas que es prevegi fer desinfeccions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als mateixos
registres per a l’activitat de desinfecció (tipus de biocides 2 i 4).
b) Haver efectuat en els darrers 3 anys serveis de naturalesa igual o similar als de l’objecte del
contracte. L’import acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70%
de l’anualitat mitja del contracte.
c) Capacitació del personal: Caldrà justificar que el personal de l’empresa adjudicatària
disposa de la capacitació adequada; de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments
plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé la
capacitació que exigeixi la normativa vigent. L’empresa ha de subministrar a l’Ajuntament

3/7

els carnets d’aplicador de tractaments DDD de nivell bàsic i qualificat del personal que es
farà càrrec del control del plagues del municipi.
d) Disposar d’una plataforma web d’actualització diària on l’Ajuntament pugui consultar les
diferents accions que l’empresa ha de dur a terme diferenciant per tipologia de plaga, i que
com a mínim haurà de contenir la següent informació:


Plànol GIS geolocalitzant cada una de les actuacions dutes a terme (l’Ajuntament
facilitarà les bases cartogràfiques)



Llistat en suport xls o mdb on constin les actuacions dutes a terme, la data,
ubicació i informe adjunt.



Llistat de productes emprats



Llistat actualitzat dels aplicadors

e) Disposar d’una eina al núvol, que permeti la obertura d’incidències per part de l’Ajuntament,
i de notificació de resolució de les mateixes per part del contractista, amb una freqüència
diària d’actualització.
f) Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent.
g) Declaració de contractació d’un gestor de residus autoritzat.
h) Declaració descrivint el tipus de maquinària, vehicle i material utilitzat per a cada tipologia
de plaga així com l’equip tècnic que farà les diferents tasques. Aquest document inclourà
com a mínim:



Per al control de rosegadors: 2 mecanismes de captura d’acció física per a instal·lar al
clavegueram.
Per al control de coloms: 4 gàbies de captura.

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que garanteix un servei tècnicament
qualitatiu i acord amb la normativa vigent.
12.3 Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o
servei:
Per a la realització del servei és necessari disposar dels següents perfils professionals:



xofer-aplicador 1ª
supervisor

Aquests perfils professionals estan descrits al el conveni col·lectiu sector desinfecció,
desinsectació i desratització (codi de conveni núm. 99007605011992).
12.4 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Grup: M
Subgrup: 1
Categoria: A
13. Criteris d’adjudicació
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13.1 Criteris d’adjudicació avaluables que depenen d’un judici de valor. Fins a 30 punts.
Descripció dels diferents mètodes i tècniques de prevenció i control emprats per a:






Rosegadors
Paneroles
Vespes (exceptuant la vespa velutina)
Mosquit tigre
Coloms

En la descripció dels mètodes i tècniques de control que podran ser físics, mecànics, biològics i
químics s’haurà de incloure els estudis d’efectivitat enfront el control de plagues, així com les
fitxes tècniques i fitxes de seguretat en cas de productes químics i biològics.
Per als mètodes i tècniques de prevenció s’haurà de incloure els estudis d’efectivitat, així com
les fitxes tècniques i fitxes de seguretat en cas de productes químics i biològics.
Es dotarà de major puntuació a aquells mètodes i tècniques més eficients però alhora que
redueixin la petjada ecològica (reducció de productes químics) i siguin ètics amb els animals
(menys agressius)
13.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 70 punts.
- Per l'oferta econòmica, fins a 40 .punts
Es valorarà l’oferta pel preu base anual de licitació que no podrà superar l’import de 66.185,07
€ (IVA exclòs).
S'assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d'ofertes s'assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Màxim de punts (40) x (oferta més econòmica/oferta considerada)
- Gestió ambiental, fins a 8 punts
Disposició i aplicació a la prestació dels serveis objecte del contracte, d'un sistema de gestió
ambiental certificat: 3 punts.
Eficiència energètica del vehicle que s’utilitzarà per a donar servei al municipi, en funció de la
seva font de combustible, fins a 5 punts:
Vehicle elèctric: 5 punts
Vehicle híbrid (elèctric i una altre font de combustible): 3 punts
- Disponibilitat horària i millora en el temps de resposta, fins a 10 punts
Ampliació de l’horari de servei (8:00 a 18:00h):
Per a l’ampliació del servei de dilluns a divendres, fins a 2 punts (1 punt per a cada hora
ampliada en el tram comprés entre les 18:00 i les 20:00)
Millora en el temps de resposta per a intervencions no programades i no urgents: inspecció
inicial, diagnòstic i inici d'actuacions, fins a 8 punts, a raó de:
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-compromís de completar el procés (inspecció inicial, diagnosi i inici d'actuacions) en un
termini màxim de 12 hores: 4 punts
-compromís de completar el procés (inspecció inicial, diagnosi i inici d'actuacions) en un
termini màxim de 6 hores: 8 punts
-Proposta de millores sense cost addiccional per a l'Ajuntament, fins a 12 punts, amb el
següent desglòs:
Per l'oferta de resolució d'incidències ocasionades per abelles a càrrec del licitant fins a 3
punts. Es valorarà amb 1 punt cada 5 intervencions ofertades anualment. El cost d’un
apicultor és d’uns 150 €/intervenció.En total com a màxim el cost és aproximadament
d’uns 750€ anuals.
Per l'aplicació de mesures físiques disuassòries que evitin el repós i la nidació de coloms
en edificis municipals a petició de l’Ajuntament o a proposta de l’empresa durant les
actuacions de control de plagues, fins a 3 punts a raó de 0,5 punts per cada 10 metres
lineals de material que es comprometin a instal·lar durant la vigència del contracte. El cost
d’aquesta millora és de 3€/metre iva inclòs. En total com a màxim el cost és
aproximadament de 240 € + instal·lació.
Per la identificació de presència de nius d’ocells d’espècies protegides en les façanes i
teulades d’edificis municipals a petició de l’Ajuntament quan aquests siguin detectats en
realitzar algun servei, fins 6 punts a raó de:



3 punts per identificació dels nius, presència d’activitat i espècie d’ocell.
3 punts per la proposta de mesures de protecció dels nius.

D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació
anteriors atès que estan vinculats directament a l’objecte del contracte.
14. Assegurances
Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin derivar de l’execució del
servei amb el compromís de mantenir-la vigent al llarg de tota la durada del contracte.
15. Forma de pagament
Mensual.
16. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Es considera procedent aplicar una condició de tipus mediambiental, la qual consistirà en que
els vehicles per a les tasques de control de pues al municipi disposaran d’una etiqueta
0/ECO/C/B adaptant-se a la circulació permesa a la zona de baixes emissions de Sant Cugat
del Vallès. En cap cas s'admetran vehicles dièsel que funcionin únicament amb gasoil
convencional.
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és per tal de reduir la contaminació ambiental del municipi.
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17. Termini de garantia
6 mesos des de la finalització del contracte.
18. Responsable municipal del contracte
Càrrec: Cap de secció de salut pública
19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment Obert.
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Es proposa com a membre de la Mesa a Lídia Castrillo, tot i no ser personal funcionari de
carrera ni laboral fix, atès que la única persona de la secció de salut pública que és personal
laboral fix té un contracte a temps parcial.

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
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