MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Òrgan de contractació: Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Objecte: CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL, ASPIRACIÓ I GESTIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DE
L’EDAR DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 22.783,60 €
Valor estimat del contracte: 56.488,26 €
Qualificació: Serveis

Durada: 1 any, amb possibilitat de pròrroga

Tramitació: Ordinària
Procediment Obert Simplificat Abreujat (art. 159.6 LCSP)
CPV: 71900000-7 Serveis de laboratori; 90000000-7 Serveis de clavegueram, deixalles, neteja i medi
ambient
Direcció/Servei: Direcció d’Operacions/Servei de Manteniment
1. Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la prestació del servei de control, aspiració i gestió
d’aigües residuals de l’EDAR del centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona, amb mesures
de contractació pública sostenible. Aquesta prestació comprèn la revisió dels equips que formen part de
l’estació depuradora d’aigües residuals, el control de fangs decantats en 30 minuts, el control d’escumes
i llots, la presa de mostres tant de l’efluent d’entrada com de l’efluent depurat i transport al laboratori, les
analítiques tant de l’efluent d’entrada com de l’efluent depurat i emissió dels informes corresponents, el
buidat de la depuradora amb camió de neteja hidrodinàmica i aspiració, el transport i gestió del residu
extret de les instal·lacions anteriors, i la realització de reparacions puntuals dels equips que formen part
de l’estació depuradora d’aigües residuals.
2. Necessitats a satisfer amb l’execució del contracte: L’estació depuradora del centre d’acollida d’animals
de companyia de Barcelona ha de funcionar correctament per donar compliment als paràmetres de qualitat
de les aigües de sortida que s’aboquen al medi receptor.
3. Insuficiència de mitjans: Les prestacions objecte del contracte no poden ser executades directament per
BCASA, atès que no disposa dels mitjans suficients per fer-ho, ni dels materials que requereixen els
treballs.
4. Pressupost del contracte: L’import de licitació del contracte s’ha estimat en atenció al següent
desglossament:
Servei control, aspiració i gestió d’aigües residuals de l’EDAR del CAACB

Concepte
Costos directes (1 any)
Costos salarials
Costos materials
Total suma de costos directes (1 any)

import
2.758,43 €
13.064,62 €
15.823,05 €

Costos indirectes (1 any)
Despeses generals i estructura
Benefici industrial

2.057,00 €
949,38 €

Total suma de costos indirectes (1 any)

3.006,38 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES I INDIRECTES (1 ANY)

18.829,42 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu general de la
indústria química, publicat al número 171 del Butlletí Oficial de l’Estat de data 19 de juliol de 2021 (codi de
conveni núm. 99004235011981). El conveni sectorial indicat és el que regeix durant l’execució del contracte
i als efectes de determinar ofertes anormals. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta
l’exclusió del procediment i/o resolució del contracte.
D’acord amb les previsions d’adscripció de personal previstes al plec de prescripcions tècniques i detallats
a la clàusula 2 del plec de clàusules particulars:
Categoria professional
Tècnic

Grup Professional
G3

Retribució salarial
19.165,14 €

Nº de persones
0,1

5. Termini d’execució: El termini d’execució del contracte es fixa en un any. La durada total del contracte
incloent les eventuals pròrrogues serà de 3 anys.
6. Procediment de licitació: En atenció a les característiques de la prestació, la seva durada i valor estimat,
es considera adient adjudicar el contracte mitjançant el procediment obert simplificat previst per l’art. 159
LCSP.
7. Divisió en lots: Per la correcta execució d’aquest contracte es necessari no dividir l’objecte en lots, atesa
la seva unitat funcional que implica la responsabilitat única d’un sol contractista en el funcionament de
l’estació. En aquest sentit, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, degut a que la
intervenció separada impediria la coordinació del servei, que engloba un conjunt d’actuacions
interrelacionades: la revisió dels equips que depuren les aigües residuals, la comprovació de la depuració
a través del control de substàncies, la presa de mostres i analítiques, i la posterior neteja hidrodinàmica i
aspiració de buidat per assolir la depuració en base a la revisió i el control previ.
8. Seguiment de l’execució del contracte: La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del
contracte és la Direcció d’Operacions, Servei de manteniment, i es proposa al Sr. Gustavo Ramon Wilhelmi
com a responsable del contracte, al que li correspondrà la seva supervisió en els termes previstos per l’art.
62 LCSP.
9. Condicions de contractació pública sostenible: D’acord amb el previst pel Decret d’Alcaldia de 24 d’abril
de 2017 i en atenció a les característiques del contracte, s’incorporen les següent mesures de sostenibilitat:
Mesures socials:
Condicions especials d’execució:



El pagament del preu a les empreses subcontractades.



L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar directament, sense
possibilitat de subcontractar-les, totes les feines designades amb la paraula NO, que consten a l’annex núm.
1 del plec de prescripcions tècniques de la present licitació, que es consideren d’especial rellevància o
característiques critiques, segons es motiva:
- Revisió dels equips que formen part de l’estació depuradora d’aigües residuals.
- Control de fangs decantats en 30 minuts.
- Control d’escumes i llots.
- Presa de mostres tant de l’efluent d’entrada com de l’efluent depurat, i transport al laboratori.
- Informe mensual de funcionament de l’estació.

Donat que les característiques tècniques del treballs no permeten la seva subcontractació sense perjudicar
la seguretat, resultat i condicions econòmiques en el seu desenvolupament.

- Criteri de desempat: Aplicació dels criteris socials establerts a l’article 147.2 LCSP com a criteris de
desempat:


Primer criteri de desempat: Licitadors amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat
o en situació de risc d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas
d’igualtat, el major número de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla, o el major número
de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
Es requerirà declaració responsable amb la indicació del percentatge de persones treballadores amb
discapacitat que tenen en plantilla.



Segon criteri de desempat: Licitadors amb menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de
cadascuna de les empreses.



Tercer criteri de desempat: Licitadors amb major percentatge de dones treballadores en la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En el cas d’ UTEs es prendrà el valor de la mitja aritmètica dels percentatges de les empreses que en
formin part, de forma proporcional a la seva participació a la UTE.



Quart criteri de desempat: El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris de desempat no hagi
donat lloc a un desempat.
Aquestes mesures socials estan directament relacionades amb l’objecte del contracte i incideixen en la
seva correcta execució, en tant que faciliten que la selecció de l’oferta més avantatjosa tingui en compte
de manera eficaç la relació qualitat-preu, i protegeix els drets econòmics dels possibles subcontractistes
de l’obra, en moltes ocasions PIMES, garantint així la correcta execució dels treballs en el cas que sorgís
alguna incidència amb el contractista, i els criteris de desempat afavoreix bones pràctiques en la
contractació pública i asseguren l’aplicació de criteris socials en cas d’empat.
Mesures ambientals:
Condicions especials d’execució:



El compliment de les condicions de realització dels anàlisis.
Tots els paràmetres s’analitzaran sota l’acreditació d’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) segons la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a aigües residuals. Es requerirà declaració responsable i documentació
acreditativa del compliment d’aquesta mesura ambiental.



El compliment de les condicions de realització de les neteges i de la gestió del residu.
Es transportarà el residu extret de les instal·lacions cap a planta de tractament de residus registrada a
l’Agència de Residus de Catalunya. Una vegada gestionat el residu per part de la planta de tractament,
l’adjudicatari farà entrega del full de seguiment del residu degudament complimentat. El codi, o codis, del
residu serà l’indicat en el catàleg de residus de Catalunya, segons les característiques del residu recollit.

10. Criteris d’adjudicació: Per l’avaluació de les ofertes es tindran en compte els següents criteris:
Avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts
Oferta econòmica: fins a 35 punts que s’atorgaran aplicant la següent fórmula:

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril
de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim
de licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

(

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

) x 35 = Puntuació resultant

Segons la clàusula 2 del plec de clàusules particulars, el preu es fixa en termes de preus unitaris referits als
diversos components de la prestació i a les unitats de la mateixa que s’executi.
L’oferta dels licitadors són els preus unitaris ofertats per cada producte. L’import total de l’oferta només tindrà
efectes per al càlcul de la puntuació obtinguda amb aquest criteri. En cas d’error en els càlculs, l’oferta es
considerarà vàlida sempre i quan s’hagi fet constar cadascun dels preus, i es recalcularà d’acord amb aquests
i les unitats estimades que consten a l’oferta.
Aquest criteri té per objecte seleccionar l’oferta més avantatjosa tenint en compte la relació entre la qualitat de
la prestació i el seu preu.
Altres criteris: fins a 65 punts que s’atorgaran aplicant el següent sistema:
- Compromís per part de l’empresa licitadora de la realització d’inspeccions addicionals de les instal·lacions a
requeriment de BCASA: fins a 25 punts.
Es valorarà, fins a un màxim de 25 punts, el compromís per part de l’empresa licitadora de la realització
d’inspeccions addicionals de les instal·lacions a requeriment de BCASA.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:
6 inspeccions addicionals....................................................................................................................25 punts
4 inspeccions addicionals ...................................................................................................................20 punts
2 inspeccions addicionals....................................................................................................................10 punts
0 inspeccions addicionals......................................................................................................................0 punts
Aquest criteri té per objecte la millora de la qualitat del servei, incrementant el control del funcionament de la
instal·lació.
- Compromís per part de l’empresa licitadora de netejar les arquetes del col·lector de les gàbies: fins a 20
punts.
Es valorarà, fins a un màxim de 20 punts, el compromís per part de l’empresa licitadora de la neteja de les
arquetes del col·lector de les gàbies a requeriment de BCASA.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:
Realització d’una neteja cada dos mesos de les arquetes del col·lector de les gàbies........................20 punts
Realització d’una neteja cada tres mesos de les arquetes del col·lector de les gàbies........................15 punts
Realització d’una neteja cada quatre mesos de les arquetes del col·lector de les gàbies....................10 punts
Realització d’una neteja cada sis mesos de les arquetes del col·lector de les gàbies............................5 punts
Realització d’una neteja anual de les arquetes del col·lector de les gàbies............................................0 punts

Aquest criteri té per objecte la millora de la qualitat del servei incrementant la neteja abans de l’entrada a la
depuradora.
- Compromís per part de l’empresa licitadora d’entregar l’informe de funcionament de l’estació, mitjançant un
correu electrònic en un temps límit desprès de l’arribada dels resultats de l’analítica: fins a 20 punts
Es valorarà, fins a un màxim de 20 punts, el compromís per part de l’empresa licitadora d’entregar l’informe
de funcionament de l’estació, que inclogui les dades de funcionament, les dades complertes dels treballs
realitzats durant el mes, i la interpretació del resultats de les analítiques, segons el format que faciliti BCASA.
L’enviament de l’informe es realitzarà mitjançant un correu electrònic desprès de l’arribada dels resultats de
l’analítica en un temps límit.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:
Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un termini inferior a 48 hores desprès de
l’arribada dels resultats de l’analítica.......................................................................................................20 punts
Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un termini inferior a 96 hores desprès de
l’arribada dels resultats de l’analítica.......................................................................................................10 punts
Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un termini superior a 96 hores desprès de
l’arribada dels resultats de l’analítica.........................................................................................................0 punts
Aquest criteri te per objecte la millora de la qualitat del servei incrementant la rapidesa i profunditat de l’anàlisi
de les dades de seguiment.
11. Condicions especials d’execució: Per l’execució del contracte s’estableixen les següents condicions
especials d’execució:
-

De caràcter social:
Pagament del preu a les empreses subcontractades
L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
Aquestes condicions d’execució de caire social té per objecte protegir els drets econòmics dels possibles
subcontractistes del servei.

-

De caràcter ambiental:
El compliment de les condicions de realització de les anàlisis.
El compliment de les condicions de realització de les neteges i de la gestió del residu.
Aquestes condicions d’execució de caire ambiental tenen per objecte repercutir en la correcta execució del
contracte al contribuir a la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat.

Barcelona,

Gustavo Ramon Wilhelmi
Director d’Operacions

