ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL
TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA
GARROTXA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULARITZACIÓ
HARMONITZADA AMB MÉS D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ (EXPEDIENT X2020000611).
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió de 14 d’abril de 2020,
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regularització
harmonitzada amb més d’un criteri d’adjudicació, juntament amb els plecs de clàusules
econòmico-administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació administrativa
del servei del tractament dels lixiviats del dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa.
A la data de finalització del termini de presentació de proposicions, s’han presentat una única
proposició:
 UTE AQUAMBIENTE-PROTECMED, amb NIF A08332975, i domicili al Passeig Zona Franca, 48
(08038) de Barcelona (Registre Entrada E2020001968 27.05.2020).
En data 28 de maig de 2020 es va procedir a l’obertura i valoració del sobre A (documentació
administrativa), presentat pel licitador a través de l’eina de sobre digital, on es va acordar admetre
el licitador.
En data 3 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura i valoració dels sobres B (documentació
tècnica i criteris avaluables a través de judici de valor), presentats pels licitadors a través de l’eina
de sobre digital, on s’acorda trametre la documentació presentada als tècnics del SIGMA
responsables del contracte del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb l'objecte d'emetre un
informe tècnic de les propostes, de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars.
En data 11 de juny de 2020, els tècnics de Consorci de Salut Pública i Medi Ambient emeten
l’informe que consta a l’expedient que conclou:
La puntuació del sobre B (documentació tècnica i criteris avaluables a través de judici de valors)
atorgada a cada empresa ha estat la següent:

Tractament de lixiviats
Personal i organització (8 punts)
Pla de manteniment (8 punts)
Protocol d’actuació en situacions d’emergència (6 punts)
Mitjans, maquinària i altres materials (6 punts)
Pla de neteja de les instal·lacions (2 punts)
TOTAL Pla de treball

UTE AQUAMBIENTEPROTECMED
6,00
6,50
3,00
6,00
2,00
23,50
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En data 17 de juny de 2020 es procedeix a l’obertura i valoració del sobre C (oferta econòmica i
documentació acreditativa dels criteris automàtics) presentat pel licitador a través de l’eina de
sobre digital, on es conclou que un cop ponderats els criteris indicats en el plec de clàusules
administratives particulars i a la vista dels informes tècnics de valoració dels criteris d’adjudicació,
acorda per unanimitat proposar a l'òrgan de contractació, la classificació per odre decreixent de
les propostes presentades és la següent:
Única.- UTE AQUAMBIENTE- PROTECMED
La interventora del Consell Comarcal ha emès un informe en virtut del qual s’acredita que a
l’aplicació pressupostària “2020 11 1623 2279911 Gestió i tractament de lixiviats” hi ha prevista
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Realitzats i complerts els tràmits anteriors per part de l’adjudicatari s’ha de procedir a l’adjudicació
del contracte.
L'òrgan de contractació competent és el Consell de Presidència per l’ Acord de de delegació de
competències del Ple al Consell de Presidència de 12 de març de 2020.
Fonaments de dret
Articles 156 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 123 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal de la Garrotxa
Acord Plenari de 12 de març de 2020 delegant al Consell de Presidència la tramitació de la
licitació del present contracte de servei.
Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 22 de
juliol de 2020, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
2. Adjudicar contracte del servei del tractament dels lixiviats del dipòsit controlat de residus
municipals de la Garrotxa, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa per la
corporació, a la UTE AQUAMBIENTE- PROTECMED, integrada
per les mercantils
AQUAMBIENTE, Servicios para el sector del agua, SAU, amb NIF A08332975, i PROTECMED,
Procesos Técnicos Medioambientales, SL, amb CIF B-65102667,.
El contracte s'adjudica en base a un preu de 278.977,20. €, IVA inclòs, que es desglossen en
230.559,66 € de base i 48.417,52 € d’IVA, calculat al 21%. I correspon a:
-

Preu fix: 82.957,20 € (IVA inclòs)
Preu variable: 196.020,00 € (IVA inclòs)

La durada del contracte serà d’un any des de la data de formalització del contracte.
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Podran existir fins a tres pròrrogues d'un any cadascuna, sempre que les característiques del
servei romanguin inalterables durant el període de duració d'aquesta.
3. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària “2020 11 1623 2279911 Gestió i
tractament de lixiviats”.
4. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, transcorregut el termini de 15 dies
hàbils comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant, compareguin davant el Consell Comarcal de la Garrotxa a fi de
formalitzar els corresponents contractes administratius, sempre en cas que durant aquest termini
no es presenti recurs contra aquests acords que en comporti la suspensió.
5. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de la documentació necessària per
fer efectius els acords esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1. Notificar aquests acords als licitadors i als Serveis Econòmics del Consell Comarcal.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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