MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ
Memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 116 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
1. Identificació de l’expedient x2021000753
Millora del risc d’incendis a la planta de compostatge de la Garrotxa.
2. Justificació de la necessitat del contracte
El Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona la planta de compostatge de la comarca, i és de la seva
responsabilitat la sol·licitud d’atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’explotació i gestió dels
mateixos, incloses les actuacions de reposició, millora i noves inversions.
En data 16 de desembre de 2020, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar
sol·licitar una atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua, per finançar la prestació del servei d’explotació,
gestió, reposició i millores de la planta de compostatge de la Garrotxa per l’any 2021. En aquesta atribució hi
figuren les següents actuacions de millora per l’any 2021:

En data 1 de febrer de 2021, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha resolt atorgar una atribució de
recursos en concepte de reposicions i millores pels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal
de la Garrotxa (AF20000519), per l’any 2021, per un total de 713.562,91€, on s’inclouen les millores de la
planta de compostatge i on entre elles, les millores per disminuir els risc d’incendis enfocades a la protecció
de les persones i evitar majors riscos a la instal·lació.
La planta de compostatge disposa d’un informe sobre el risc d’incendi on s’han inventariat els mitjans de
detecció i protecció actualment instal·lats i posteriorment s’ha valorat l’índex de risc d’incendi en sales
elèctriques basat en probabilitat d’ocurrència i gravetat de l’impacte.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

Malgrat una correcte gestió del manteniment de les instal·lacions, el resultat de l’anàlisi de risc ha posat de
manifest certes necessitats de millora per a una gestió òptima de les instal·lacions.
Concretament es considera com a crític de perill elèctric el CCMM (centre de control de motors) Maquinària
de procés, ja que si hi ha una incidència de foc que afecti la sala, actualment significaria que la planta es
quedaria sense funcionar. De cara a reduir el risc d’incendi residual a les sales elèctriques, es proposa:
-

Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de maquinària de
procés: amb la construcció d‘un magatzem i el subministrament i muntatge d’equips de detecció i
sistemes d’extinció d’incendis.

-

Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de ventilació dels
túnels i desodorització: amb el subministrament i muntatge d’equips de detecció i sistemes d’extinció
d’incendis.

-

Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis: amb la instal·lació
d’un polsador i una sirena.

3. Repercussions del contracte en el compliment per part del Consell Comarcal de la Garrotxa dels
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
El contracte que es vol aprovar no trencarà l’equilibri pressupostari ja que no hi ha despeses addicionals o les
que es presenten ja estan incloses en el pressupost. Els increments de contracte es tindran en compte en els
estudis de costos, per tant els increments quedaran compensats en un major ingrés.
4. DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE
a) Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació d’elements i sistemes d’extinció d’incendis a la
planta de compostatge de la Garrotxa
b) Lloc de prestació del contracte (Codi Nuts): Comarca de la Garrotxa (ES512)
c) Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte:
35111500-0 Sistemas de extincions de incendis
45312100-8 Instal.lació de sistema de alarma contra incendis
d) Termini del contracte: 4 mesos des de l’endemà de la formalització.
e) Pressupost base de licitació: (per la durada inicial sense pròrrogues):
-

Import (IVA inclòs): 47.385,12 €
Import (sense IVA): 39.161,26 €
Import IVA: 8.223,86 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Lot 1 – Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés
-

Import (IVA inclòs): 20.549,59 €
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-

Import (sense IVA): 16.983,13 €
Import IVA: 3.566,46 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Desglossament:
Costos directes:
-

Construcció nou magatzem: 4.650,00 €
Subministrament i muntatge d’equips: 9.621,54 €

Total: 14.271,54 €
Costos indirectes:
-

Despeses generals (13%): 1.855,30 €
Benefici industrial (6%): 856,29 €

Total: 2.711,59 €
Lot 2 – Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
ventilació dels túnels i desodorització
-

Import (IVA inclòs): 27.089,39 €
Import (sense IVA): 22.387,92 €
Import IVA: 4.701,46 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Desglossament:
Costos directes:
-

Subministrament i muntatge d’equips: 18.813,38 €

Costos indirectes:
-

Despeses generals (13%): 2.445,74 €
Benefici industrial (6%): 1.128,80€

Total: 3.574,54 €
Lot 3 – Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis
-

Import (IVA inclòs): 1.254,38 €
Import (sense IVA): 1.036,68 €
Import IVA: 217,70 € - Tipus d’IVA aplicable: 21 %

Desglossament:
Costos directes:
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-

Subministrament i muntatge d’equips: 817,76 €

Costos indirectes:
-

Despeses generals (13%): 113,25 €
Benefici industrial (6%): 52,27 €

Total: 165,52 €
Valor estimat del contracte: 40.407,74 € (inclou la durada principal del contracte, les possibles
pròrrogues i les modificacions previstes en el PCAP, sense iva). En la present licitació no es preveuen
modificacions ni tampoc pròrrogues.
f) Revisió de preus:
No
D’acord amb el que preveu l’article 103 de la LCSP, la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola i el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, que la desenvolupa, no procedeix la
revisió de preus d’aquest contracte.
g) Procediment de licitació:
Obert simplificat abreujat regulat a l’ article 159.6 LCSP
Justificació de l’elecció del procediment: es tracta del procediment ordinari legalment previst per
contractes de serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 60.000,00 €
h) Divisió de l’objecte del contracte en lots:
Sí
 Número de lots: 3
 Número, nom i contingut de cada lot:



LOT 1 Millores de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés.
LOT 2 Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
ventilació dels túnels i desodorització.
LOT 3 Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis.

A quants lots es pot presentar cada empresa: 3
Número màxim de lots que es poden adjudicar a cada licitador/a: 3

Presentació d’una oferta integradora:

Sí

No

Reserva de lots a un Centre Especial de Treball:

Sí

No
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i)

Consignació pressupostària amb càrrec a la partida següent:
LOT 1 i 2: Reposició i millores planta de compostatge 2022 11 1623 65002
LOT 3: Inversions reposició infraestructures residus 2022 11 1623 61900

j)

Requisit/s de capacitat: Els exigits legalment, sense que se n’exigeixi cap d’especial per al present
contracte.

k) Solvència econòmica / financera i tècnica/professional:
Solvència econòmica i financera:
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP i l’article 11.5 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, atès que
el valor estimat del contracte no excedeix de 60.000,00 euros, s’eximeix de l’acreditació de la solvència
Solvència tècnica o professional:
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP i l’article 11.5 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, atès que
el valor estimat del contracte no excedeix de 60.000,00 euros, s’eximeix de l’acreditació de la solvència.
l)

Criteris d’adjudicació: Puntuació total: 100 punts
Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts
S’estableixen els següents criteris per a la valoració de les ofertes, que seran els mateixos per a tots
els lots del contracte.
a) Oferta econòmica. Fins a 85 punts
P = [(85x OE) / O ]
On
On P és la puntuació de 0 a 85
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica
Justificació de la fórmula utilitzada: aquesta fórmula estableix la màxima puntuació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
b) Augment del termini de garantia. Fins a 10 punts
Els licitadors poden oferir incrementar la garantia dels equips i de la instal·lació, comptats a partir
del mínim que s’exigeix al plec tècnic de 18 mesos, i es valorarà de la següent manera:
Anys addicionals

1 any

2 anys
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Puntuació

4

10

c) Risc i ventura del licitador. Fins a 5 punts
Els ofertants poden oferir a risc i ventura seva assumir les despeses d’un possible increment
d’amidament respecte a les previsions realitzades o bé l’assumpció de possibles imprevistos no
contemplats.
Aquest aspecte es valorarà de la següent manera:
% respecte el preu base
de licitació (sense iva)
Puntuació

5%

10 %

2 punts

5 punts

Ofertes anormalment baixes:
Per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades s’aplicaran els següents criteris:


En cas que concorri un únic licitador, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa quan
per cadascun dels preus unitaris oferts, es proposi alguna oferta econòmica inferior en més
d’un 25% respecte el preu màxim del contracte.



En cas que es presentin dues empreses, es considerarà anormalment baixa aquella oferta
que obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica (criteris a, b i c) que sigui un 20% superior a l’altra oferta.



En cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa aquella oferta
que obtingui una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica (criteris a, b i c) que sigui un 10% superior a la mitjana de les puntuacions de totes
les empreses. Si un cop calculada la mitjana aritmètica es detecten ofertes que siguin un 10%
més baixes que aquesta mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les ofertes sense tenir en
compte l’oferta amb la puntuació més baixa i serà aquesta segona mitjana la que servirà
definitivament de referència per calcular les ofertes anormalment baixes.

En aquests casos es procedirà segons el que s’estableix als punts 4 a 7 de l’article 149 de la LCSP
Criteris específics de desempat:
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre dues o més
ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de prelació que s’indica, per tal de
facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte
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el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva
plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la
regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits establerts en
aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels licitadors en el
moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
m) Persona responsable del contracte: Cap de l’àrea de serveis públics del Consorci de Medi Ambient
i Salut Pública de la Garrotxa.
n) Modificacions del contracte:
No
o) Subcontractació: existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació:
No
p) Causes de resolució específiques del contracte:
No
q) Règim sancionador Penalitats
Infraccions lleus, 2%del preu del contracte iva exclòs:
a) No atendre als requeriments del Consell Comarcal.
b) Sobrepassar en més de 1 mes, el termini d’entrega del material, respecte el termini requerit en
el plec.
c) No seguir les instruccions del personal de la planta de compostatge de la Garrotxa.
d) La lleugera incorrecció del concessionari o del personal de la concessió envers els usuaris dels
serveis, els agents de l’autoritat, el Consell Comarcal o els seus representants.
e) L’omissió del deure de comunicar tots els fets o situacions contràries al bon estat de d’entrega
de material, que s’observin durant el servei.
f) L’omissió del deure de comunicar les incidències o situacions anòmales que es produeixin en
el desenvolupament dels serveis previstos.
g) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions, encàrrecs i serveis i,
sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les sol·licituds, incidències, ordres o tasques
comunicades pels serveis tècnics del Consell Comarcal.
h) La reticència a facilitar la informació relativa al control dels serveis o l’incompliment dels
terminis d’entrega de la documentació al Consell Comarcal.
i) La modificació d’alguna de les obligacions o condicions dels serveis per causes justificades
sense la comunicació immediata amb els serveis tècnics.
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j)

Així mateix es consideraran com a infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment i
que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre
que siguin en perjudici lleu del servei.

Infraccions greus, 7% del preu del contracte iva exclòs:
a) Incompliment de les característiques tècniques del contracte
b) La reincidència en la comissió de faltes lleus. Es considerarà que hi ha hagut reincidència en
faltes lleus quan, dins del període d’un any natural, s’hagin comès dues infraccions lleus de la
mateixa tipologia o tres infraccions lleus de qualsevol tipologia.
c) Sobrepassar en més de 1,5 mesos, el termini d’entrega del material, respecte el termini requerit
en el plec.
d) No realitzar les operacions amb tots els dispositius de seguretat que garanteixin unes òptimes
condicions de treball.
e) La manca de consideració o de respecte degut del concessionari o del personal de la concessió
envers els usuaris dels serveis, els agents de l’autoritat, el Consell Comarcal o els seus
representants.
f) La desobediència en les sol·licituds, ordres o tasques comunicades pels serveis tècnics del
Consell Comarcal.
g) La no aplicació o la demora de les mesures correctores sol·licitades pels serveis tècnics
derivades del control i les inspeccions realitzats pels serveis tècnics en funció del que estableix
el plec de condicions.
h) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a tercers.
i) La utilització de vehicles que no compleixin amb les normes generals específiques sobre la
prestació del servei i el codi de circulació vigent.
j) La ocultació o el falsejament exprés de la informació relativa al control dels serveis facilitada
al Consell Comarcal.
k) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
l) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes anteriorment
i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre
que siguin en perjudici greu del servei.
Infraccions molt greus, 10% del preu del contracte iva exclòs:
a) La reincidència en la comissió de faltes greus. Es considerarà que hi ha hagut reincidència en
faltes greus quan, dins del període d’un any natural, s’hagin comès dues infraccions greus de
la mateixa tipologia o tres infraccions greus de qualsevol tipologia.
b) Sobrepassar en 2 mesos, el termini d’entrega de les mostres al laboratori, respecte el termini
requerit en el plec.
c) No comunicar de manera immediata al Consell Comarcal, qualsevol incidència del servei que
pugui tenir conseqüències majors a persones o al propi medi, així com les mesures a prendre
al respecte.
d) Així mateix es consideraran com a infraccions molt greus totes les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec de
condicions, sempre que siguin en perjudici molt greu del servei.
S’aplicarà el règim de penalitats general establer per la normativa de contractació pública.
Es considerarà a més com a infracció molt greu l’incompliment de les condicions especials d’execució.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

r) Assegurança responsabilitat civil:
Import igual o superior a 300.000 € per sinistre.
Import igual o superior a 150.000 € per víctima.
s) Termini de garantia del contracte:
Sí

Durada: 18 mesos des de la posada en funcionament

t) Condicions especials d’execució:
Descripció de la condició especial d’execució: el manteniment o millora dels valors mediambientals que
es puguin veure afectats per l'execució del contracte: els adjudicataris hauran d’evitar interferències en
l’explotació de la planta de compostatge durant l’execució del contracte que puguin ocasionar un mal
funcionament de la infraestructura i, per tant, que puguin derivar en afectacions a la qualitat del procés.
Justificació de la seva exigència: els subministraments i actuacions que es plantegen i que són objecte
del present contracte es duen a terme en instal·lacions de funcionament en continu. Qualsevol acció
no prevista, sobretot les derivades de la instal·lació elèctrica dels elements del present contracte, pot
causar mal funcionament de la instal·lació si es donen talls elèctrics, cosa que pot derivar en mala
qualitat del procés o problemes de males olors.
Control del compliment de la condició especial d’execució per part del contractista: es supervisarà cada
actuació, les accions dutes a terme i l’estat de tractament de l’aire en qual hi siguin desenvolupades.
Es coordinarà i es planificarà a cada actuació a realitzar amb els serveis d’explotació de la instal·lació,
especialment els talls elèctrics, que hauran de ser de planificats amb antelació d’una setmana i de curta
durada, màxim de 4 hores.
Conseqüències de l’incompliment de la condició especial d’execució:
Infracció de caràcter molt greu, 10 % de l’oferta presentada.
u) Forma de pagament:
A la finalització de l’actuació, prèvia visita d’obres i validació per part del tècnic responsable.
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