MEMORIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 262/2020
1.

Introducció

El Consell Comarcal del Berguedà és titular de tres deixalleries fixes
Denominació
Tipus
Adreça
Alt Berguedà - Guardiola de Deixalleria
Berguedà
fixa tipus A

Polígon el Collet S/N, 08694
Guardiola de Berguedà

Berguedà Centre - Berga

Deixalleria
fixa tipus B

Polígon Industrial de
Valldan S/N 08600 Berga

Baix Berguedà - Puig-Reig

Deixalleria
fixa tipus A

Polígon Industrial de Cal Vidal
S/N, 08692 Puig-Reig

la

També ofereix el servei de deixalleria mòbil als diferents municipis de la
comarca i el servei de recollida de voluminosos, per tal d’afavorir el reciclatge i
la correcta gestió dels residus.
A data d’avui els contractes estan vençuts i s’ha de procedir a una nova

És necessari externalitzar el servei doncs el Consell comarcal no disposa de
recursos ni mitjans propis per a la gestió directa.

Per la seva part el Consell Comarcal del Berguedà aposta per la inserció de
treballadors amb especials dificultats

i per això i en base a la Disposició

Addicional quarta de la LCSP s’opta per reservar aquest contracte a Centres
Especials de Treball.
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licitació.

2.

Descripció de la situació actual

Actualment han vençut els contractes de gestió de deixalleries i recollida de
voluminosos per la qual cosa és necessària la nova contractació.
3.

Marc normatiu

contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

estimat, impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 214.000 euros.

4.

Objecte del contracte

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació d’un centre especial de treball
d’iniciativa social pels servei de gestió i explotació de les 3 deixalleries fixes, la
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El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor

deixalleria mòbil i la recollida de voluminosos a la comarca del Berguedà,
d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques
5.

Consideracions tècniques i requeriments

Són les que figuren en el plec de condicions tècniques.
6.

Necessitat a satisfer:

El present contracte forma part de l’estratègia comarcal del sistema de recollida
de residus on s’estableixen uns objectius mínims i que té com a objectiu
principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes
les fraccions selectives

i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a

disposició.
En part s’aconsegueix amb un bon servei de deixalleries fixes i mòbils i
recollida de voluminosos.
7.

Anàlisi Econòmica

8.

Estudi de mercat

Els preus de la licitació són preus de mercat doncs s’ha fet l’estudi de
dimensionament del servei amb els seus imports per una emrpesa
especialitzada.
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El Consell Comarcal disposa de pressupost suficient per atendre la despesa.

Valor Estimat

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 4.840.037,10 euros
(IVA exclòs
a) Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
En els pressupostos anuals del Consell Comarcal hi figura consignació suficient
per autoritzar la despesa.

9.

Anàlisi del Procediment
a) Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per garantir la major concurrència
de licitadors. Atès la seva quantia, el procediment està subjecte a
regulació harmonitzada.
b) Qualificació del contracte.

Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte no està dividit en lots doncs el servei de deixalleries
comprèn les deixalleries fixes, mòbils i la gestió dels voluminosos a demanda.
Tots aquests treballs estan vinculats entre ells, si es fraccionen algunes de les
concessions serien molt petites i no es creu convenient fer lots.

c) Durada
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Es tracta d’un contracte de serveis.

El termini d'execució del contracte serà:
El termini d’execució del servei i de vigència del contracte és de 8 anys, a
comptar des
del dia de l’inici de la prestació efectiva del servei.

Aquest termini es pot prorrogar com a màxim un any més. La pròrroga s’haurà
d’acordar de manera expressa com a mínim 3 mesos abans de la finalització
del termini.
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