INFORME DE NECESSITAT E IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA
Identificació
Títol:

Contracte obert per al subministrament d'elements de contenció per a
la recollida selectiva de residus municipals en l'àmbit de competències
del Consell Comarcal de la Selva.

Expedient:

2020/3049

Felip Toledo Canta
09/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

Signatura 2 de 2

09/09/2020 Cap Departament de Territori i
Sostenibilitat

Departament: Departament de territori i sostenibilitat
Redactor:

Cap d’unitat de Medi Ambient

Antecedents
El Consell Comarcal de la Selva té la delegació de la competència de la gestió de residus
municipals de 19 municipis (Amer, Anglès, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, La
Cellera de Ter, Hostalric, Osor, Massanes, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu de
Buixalleu, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sils, Susqueda, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí
d’Onyar).i té delegada la competència d’inspecció i sanció en matèria de residus de 15
municipis (tots els anteriors excepte Anglès, La Cellera de Ter, Sant Julià de Llor i Bonmatí i
Susqueda).
Per RD 210/2018, de 6 d'abril, s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril) com a
instrument programàtic de la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i
objectius en matèria de prevenció i gestió de residus fins a l'any 2020.
Mitjançant aquest programa s’estableixen uns objectius ambiciosos pel que fa al reciclatge
de les diferents fraccions de residus municipals havent d’assolir un nivell mínim del 60% de
la recollida selectiva bruta del residus municipals. Sobretot és molt destacable la menció que
fa el propi programa perquè aquests objectius hauran de ser assolits per cada municipi a
títol individual.
En aquest sentit, l’octubre de 2017 el Consell Comarcal va aprovar la revisió del Programa
comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals de la Selva (PGIRM) i el
corresponent Pla d’acció de la Selva per al període 2017-2021 (BOP núm. 2018 de 27 de
novembre de 2017).
El PGIRM de la Selva i el seu Pla d’acció 2017-2021 plategen diferents objectius estratègics
(OE) i els seus corresponents eixos d’actuació (EA) per treballar de forma conjunta amb els
ajuntaments en la planificació d’aquests canvis:


OE3 - Adequar els sistemes de recollida de residus.



OE5 - Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió dels residus.
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Actualment, des del Consell Comarcal s’està treballant en la implantació de la recollida porta
a porta i canvis de model amb els municipis de la seva competència segons el següent
calendari i estat del projecte:
Taula 1.- Ajuntaments implicats, calendari i estat implantació.
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Municipi

Estat del projecte de implantació

Sils (febrer 2021)

Consolidat

Caldes (febrer 2021)

Consolidat

Hostalric

Consolidat

Tossa de Mar

Necessitat del servei de recollida PaP
comercial

Per a la implantació dels nous serveis és imprescindible l’adquisició dels elements de
contenció necessaris (cubells, bujols i contenidors) per a repartir als usuaris i facilitar el
servei de recollida en funció de les condicions tècniques definides a cada municipi.
En relació als nous projectes i les campanyes informatives associades, una de les funcions
del Consell Comarcal de la Selva, en el compliment de la seva titularitat, és la recerca de
finançament.
En el cas dels projectes d’implantació dels nous serveis de recollida porta a porta, aquest
finançament s’integra majoritàriament en els processos administratius més comuns:


Subvencions atorgades per l’Agència de Residus de Catalunya relacionades amb la
fracció orgànica, que inclou campanya i elements de contenció per al foment de la
FORM.



Conceptes de informació i difusió acceptats pels Convenis amb les entitats
Ecoembes i Ecovidrio per a la realització de campanyes sobre envasos, paper i vidre.



Actuacions d’interès general que aglutinin a tots els ajuntaments que tenen delegat el
Fons de Residus al Consell Comarcal.



Qualsevol despesa d’interès municipal relacionada amb residus, sufragable amb
l’aprovació corresponent de l’encàrrec de gestió.

Mitjançant els procediments anteriors queden incloses totes les compres de materials i les
actuacions de campanya, excepte l’adquisició de contenidors i cubells relacionats amb les
fraccions no FORM.
Davant de la necessitat d’adquirir els elements de contenció relacionats amb les fraccions
envasos, cartró, vidre i fracció resta, és d’especial interès l’homogeneïtzació de totes les
compres dels diferents municipis pels següents motius:
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Garantir un imatge comuna i homogènia del servei comarcal garantint la
compatibilitat amb els equips del servei comarcal.



Aconseguir unes condicions de compra més avantatjoses.



Simplificar les tasques de reposició de materials.
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Per a l’assoliment d’aquest objectiu, el Consell Comarcal, com a entitat superior, té la
capacitat d’oferir als municipis implicats la possibilitat d’una compra conjunta que inclogui els
materials necessaris per a cada municipi, emmarcada en el corresponent encàrrec de
gestió (veure Taula 1).
Per a fixar les bases de la licitació cal tenir en consideració la divisió del contracte en dos
lots de subministrament amb els següents valors estimats de contracte
Taula 2 – Valor estimat del contracte


ID Subministrament
1.1 Caldes de Malavella
1.2 Sils
1.3 Tossa de Mar

09/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

Import (euros)
IVA NO inclòs
200,00
16.700,00
200,00

1.4 Hostalric

12.300,00

Total estimat LOT 1

29.400,00

LOT 2. BUJOLS I CONTENIDORS

Felip Toledo Canta
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LOT 1. CUBELLS

ID Subministrament

Import (euros)
IVA NO inclòs

2.1 Caldes de Malavella

37.077,00

2.2 Sils

69.954,00

2.3 Tossa de Mar

8.800,00

2.4 Hostalric

14.090,00

Total estimat LOT 2

129.921,00

Tenint en compte que els elements de contenció destinats als serveis de recollida de residus
municipals estan subjectes a la necessitat de subministraments periòdics, aquesta
contractació s’ha d’acollir a la Disposició Addicional 33a de la LCSP que regula el tracte
successiu dels contractes de subministraments:
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Per una banda el contractista està obligat a lliurar una pluralitat de béns, sense que el
nombre de lliuraments estigui definit exactament, i en aplicació dels preus unitaris
corresponents.
Per l’altra, el Consell Comarcal de la Selva no està obligat a exhaurir el pressupost
màxim de l’adjudicació.
Taula 3 – Valor estimat estimat de necessitats en primera comanda


LOT 1. ESTIMACIÓ DE NECESSITATS PREVISTA EN PRIMERA COMANDA
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Model

Estimació
unitats

Preu
unitari(€)

5.100

5,00

25.500,00 €

40

10,00

400,00 €

LOT 1-Cubells de 20 a 25 l color
verd
LOT 1 -Cubells model anterior
color groc o blau
TOTAL LOT 1



5.140

Preu, sense
IVA

25.900 €

LOT 2. ESTIMACIÓ DE NECESSITATS PREVISTA EN PRIMERA COMANDA
Model

Estimació
unitats

Preu
unitari(€)

1.192
98

32,00
47,00

38.144,00 €
4.606,00 €

47

46,00

2.162,00 €

26

43,00

1.118,00 €

365

52,00

18.980,00 €

26

50,00

1.300,00 €

39

45,00

1.755,00 €

34

65,00

2.210,00 €

13

63,00

819,00 €

6

54,00

324,00 €

LOT 2- 120 litres bàsic
LOT 2- 120 litres amb pedal
LOT 2- 120 litres amb boca
reduïda rodona sense obturador
de goma
LOT 2- 120 litres boca reduïda
ranura sense obturador
LOT 2- 120 litres amb
tancament
automàtic
gravitacional
LOT 2- 120 litres amb
tancament manual gravitacional
LOT 2- 240 litres bàsic
LOT 2- 240 litres amb pedal
(amb allotjament tag, es valora
tapa insonoritzada)
LOT 2- 240 litres amb
tancament manual gravitacional
LOT 2- 360 litres bàsic

Preu, sense
IVA
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LOT 2- 360 litres es valora
pedal, amb allotjament tag, es
valora tapa insonoritzada
LOT 2- 360 litres amb
tancament manual gravitacional
LOT 2- 1100 litres bàsic
LOT 2- 1100 litres amb pedal
TOTAL LOT 2

09/09/2020 Cap Departament de Territori i
Sostenibilitat

TOTAL PRIMERA COMANDA

29

79,00

2.291,00 €

6

72,00

432,00 €

90
46

160,00
200,00

14.400,00 €
9.200,00 €

2.017

97.741,00 €

7.157

123.641,00 €

Tenint en compte les dates de implantació de la recollida porta a porta als municipis i tenint
en compte els terminis de subministrament, cal que es procedeixi a la tramitació urgent de
l’expedient per poder garantir la disponibilitat dels materials a l’inici de la campanya de
informació i de repartiment de materials als usuaris, prèvia a l’inici del servei.
Així doncs, cal iniciar la tramitació d’un procediment obert de contractació per via d’urgència.
Les característiques tècniques i les condicions administratives del contracte seran les
determinades als corresponents plecs.
Fonaments
Delegació de competències de la gestió de residus dels ajuntaments inclosos en la licitació.
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Conclusions
Per a la implantació de la recollida porta a porta en els municipis de l’àmbit competencial del
Consell és necessari adquirir els elements de contenció relacionats amb les fraccions
envasos, cartró, vidre i fracció resta.
Per tal de garantir l’homogeneïtzació de totes les compres dels diferents municipis inclosos
en els nous projectes compatibles amb els equips de recollida, aconseguir unes condicions
de compra més avantatjoses i simplificar les tasques de reposició de materials es proposa la
licitació d’un contracte obert per al subministrament dels elements de contenció necessaris
per a la recollida de les fraccions d’envasos, cartró, vidre i fracció resta.
Les característiques tècniques i les condicions administratives del contracte seran les
determinades als corresponents plecs.
El termini màxim d’entrega dels subministraments és de 4 setmanes per al Lot 1 i 6
setmanes per al Lot 2.
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Característiques del contracte obert que es desenvoluparan segons l’establert a la LCSP
segons:
1) La licitació del contracte es realitzarà mitjançant un procediment obert, seguint els
principis d’igualtat i de no discriminació i de lliure concurrència promovent l’accés a la
competència entre les empreses candidates en igualtat de condicions, igualtat de tracte,
garantint les mateixes oportunitats i d’aquesta manera aconseguir una oferta adequada
al mercat (millor relació qualitat-preu).
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2) L’expedient de contractació es tramitarà per via d’urgència donada la necessitat de
disposició dels materials en les dates improrrogables de implantació de la recollida porta
a porta previstes per a la tardor de 2020.
3) El contracte es definirà com a subministraments, especificat a l’article 16 de la LCSP.
4) La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, es: 34928480-2 Contenidors i cubells de residus i escombraries
5) S’estableix un valor estimat del contracte de 159.321,00 euros (IVA exclòs), de
conformitat amb les determinacions de l’article 101 de la LCSP.
6) La licitació del contracte es dividirà en 2 lots diferents, per tal de facilitar l’accés a la
petita i mitjana empresa (PIMES).
7) No s’exigirà classificació als licitadors, al no ser obligatori per aquest tipus de
contractes.
8) Els criteris de solvència econòmica i tècnica estipulats en el plec de clàusules
administratives particulars, són els mínims exigits per la Llei de Contractes del Sector
Públic, garantint la solvència suficient per duu a terme el contracte, però restringint al
mínim la lliure participació en aquest procediment de contractació.
9) Els criteris d’adjudicació que es tindran en consideració per l'adjudicació del contracte
es basen en els criteris automàtic següents:
a. LOT 1 CUBELLS
Puntuació = Puntuació màxima x [1
– (P – Pmin)/Pmin] on P és l’import
de l’oferta i Pmin és l’import de
l’oferta més baixa

1. Oferta econòmica

75

1 punt (20 - < 50%
Percentatge de material reciclat utilitzat
2.
3 punts (50 - < ó = 70%)
per a la seva fabricació

6

6 punts >70%
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3.

1 punt ho justifica
La nansa i la tapa són fàcilment
2 punts a més ofereix millora extra
substituïbles en cas de trencament
en relació a la tapa i/o la nansa

4. La tapa ja ve muntada al cos
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5.

3 punts si ja ve muntada

2

3

Permet mantenir la tapa semi oberta
2 punts si ho compleix
encaixant la nansa amb la tapa

2

Garantia per deformació o trencament
1 punt per cada 2 mesos afegits fins
6. del cos o la tapa (es valora si supera el
a un màxim de 4 punts.
mínim de garantia exigit d’1 any)

4

Garantia per deformació o trencament
1 punt per cada 2 mesos afegits fins
7. de la nansa (es valora si supera el
a un màxim de 4 punts
mínim de garantia exigit d’1 any)

4

Període màxim d'entrega per a les 2 punts per setmana reduïda fins a
comandes inicials i les successives (es un màxim de 4 punts
8.
valora si redueix les 4 setmanes
màximes permeses)

4

b. LOT 2 BUJOLS I CONTENIDORS

1.

Oferta econòmica

Puntuació = Puntuació màxima x [1 –
(P – Pmin)/Pmin] on P és l’import de
l’oferta i Pmin és l’import de l’oferta
més baixa

75

2.

Presenta % de material reciclat al cos
gris fosc dels models de contenidors
1 punt (20 - < 50%; 2 punt (50 - < ó =
sol·licitats sense alteració de les
70%); 3 punt >70%
característiques
homogènies
del
material

3

3.

Presenta % de material reciclat a les
rodes dels bujols sense alteració de 1 punt (20 - < 50%;
les característiques homogènies del >50%)
material

2

4.

Justifica l'aplicació de tècniques
0,75 punt justifica l'aplicació en bujols
novedoses que permeten l'estalvi de
/ 1,5 punts justifica l'aplicació en
material en la fabricació del cos del
bujols i contenidors de 4 rodes
contenidor

1,5

5.

1 punt disposa d'aquest sistema / 2
Disposa de sistema de reducció del
punt l'inclou sense sobre cost dins la
soroll de les rodes dels bujols
seva oferta

2

2 punt

(= o
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6.

Ofereix tapa insonoritzada pels bujols
(amb ergonomia especial per amortir
el soroll, no puntua la única
col·locació de topalls)

0,25 punt ofereix tapa insonoritzada
als models demanats / 0,5 punt tots
els models ofertats tenen tapa
insonoritzada

7.

Disposa de tapa color verd viu per a
0,5 punt la disposa
la identificació de la fracció vidre

0,5

8.

Disposa de tapa color gris diferent al
0,5 punt la disposa
to gris fosc del cos

0,5

9.

El pedal i sistema d'elevació de la
tapa es troba integrat amb el cos del
1 punt si no sobresurt pels costats / 2
bujol i cap element no sobresurt de
punt a més a més justifica col·locació
l'espai d'envergadura del bujol pels
senzilla
costats (col·locació del pedal a càrrec
Consell Comarcal

0,5

2

El pedal i sistema d'elevació de la
tapa es troba integrat amb el cos del
contenidor de 1100 l i cap element no
10. sobresurt de l'espai d'envergadura 2 punt si no sobresurt pels costats
del
contenidor
pels
costats
(col·locació del pedal a càrrec de
l'adjudicatari)

2

0,5 punt si poden portar pedal tots els
bujols < =240 l / 0,75 punt si poden
Ofereix opció de pedal per a tots les
porten pedal tots els bujols < =360 l /
11.
models inclosos en l'oferta
1 punt poden portar pedal tots els
models <= 1100 l

1

12.

Garantia
per
deformació
o
trencament del cos o la tapa (es 0,5 punt per cada 2 mesos afegits fins
valora si supera el mínim de garantia a un màxim de 5 punts
exigit de 2 anys)

5

13.

Garantia
per
deformació
o
trencament del pedal (es valora si 0,25 punt per cada 2 mesos afegits
supera el mínim de garantia exigit de fins a un màxim de 2 punts
1 any )

2

Període màxim d'entrega de les
comandes inicials i les successives 1 punt per setmana reduïda fins a un
14.
(es valora si redueix les 6 setmanes màxim de 3 punts
màximes permeses)

3

10) La vigència del contracte serà de 2 anys.
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Propostes
Iniciar l’expedient del contracte obert per al subministrament d’elements de contenció per a
la recollida selectiva de residus municipals i la seva tramitació per via d’urgència en l’àmbit
de competències del Consell Comarcal.

La cap d’unitat

Felip Toledo Canta

Mònica Peso Manso

Felip Toledo Canta

El cap del departament
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Santa Coloma de Farners,
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