Ajuntament de Santa Oliva
DECRET D’ALCALDIA
EXP. NÚM. 1501/2019 INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DE DIAGNOSI DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
MUNICIPAL I PROPOSTA DE PROJECTE DE NOU SISTEMA DE
RECOLLIDA INCLOSA LA REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

És per això exposat que l’Ajuntament de Santa Oliva té la necessitat de
contractar el servei de redacció de la diagnosi del sistema de recollida de
residus municipal i la proposta de projecte del nou sistema de recollida de
residus del municipis, inclosa la redacció dels Plecs de prescripcions tècniques
particulars per a la licitació del nou servei de recollida de residus del municipi
de Santa Oliva.
La finalitat del servei és assegurar el correcte funcionament del nou sistema de
recollida de residus que es preveu licitar a partir de l’exercici 2021, ja sigui
mitjançant la forma de gestió mancomunada per mitjans comarcals o
gestionada de forma directa. Donat que aquest Ajuntament no compta amb el
mitjans propis per a la realització d’aquests treballs de consultoria ambiental.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la
contractació que la disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic atribueix a l’Alcaldia,
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Per part de la Regidoria de Medi Ambient, en data 03.09.2019, es va acceptar
la contractació per part del Consell Comarcal del Baix Penedès dels serveis de
la Fundació Bosch i Gimpera per elaborar un estudi sobre les possibilitats
previstes a l'ordenament jurídic per a establir sistemes de prestació del servei
de recollida d’escombraries a partir de la dissolució de l’empresa pública
ECOBP SL. Que aquest estudi es podrà tenir en compte en la futura licitació
del nou sistema de recollida de residus al municipi.

DECRET

Abans de preparar la nova licitació, l’equip de govern creu que cal replantejar el
servei de recollida de residus del municipi de Santa Oliva per poder optar a
l’opció més adient per al municipi. Així, es considera necessari dur a terme un
projecte que tingui en compte els requeriments legals establerts per l’Agència
de Residus de Catalunya, els governs català i espanyol i la Unió Europea per a
la recollida de les diferents fraccions de residus, i s’avaluarà l’actual servei per
tal de determinar la millor opció des del punt de vista tècnic, econòmic i
ambiental.

Número: 2020-0056 Data: 04/02/2020

Atès que l’Ajuntament de Santa Oliva forma part de l’actual empresa
d’economia mixta EcoBP SL, constituïda pel Consell Comarcal del Baix
Penedès. Resultant que l’actual contracte de “gestió del servei públic de
recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert”,
signat el 2011 amb CESPA SA., finalitza l’any vinent.

Ajuntament de Santa Oliva

RESOLC,

Quart.- Disposar que per Intervenció municipal, s'emeti informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva.
Ho mana i ho signa l’alcalde amb el vistiplau del Secretari Interventor funcionari
interí de l’Ajuntament de Santa Oliva, a Santa Oliva, a la data de la signatura
electrònica al marge.
Josep Carreras i Benach,
Alcalde.

Josep Guillén Viñas,
Secretari Interventor Funcionari Interí.
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Tercer.- Donar trasllat a la Secretaria intervenció municipal d’aquest
Ajuntament a la finalitat que procedeixi a elaboració de l’informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’elaboració del corresponent plec
de clàusules administratives, així com a procedir, si s’escau, a la corresponent
tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.

DECRET

Segon.- Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del
contracte: el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte, així com el certificat
d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia d’Intervenció, justificant
adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es tindran en
consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe
de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el
disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
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Primer.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de redacció de la
diagnosi del sistema de recollida de residus municipal i la proposta de projecte
del nou sistema de recollida de residus del municipis, inclosa la redacció dels
Plecs de prescripcions tècniques particulars per a la licitació del nou servei de
recollida de residus del municipi de Santa Oliva, d’acord amb l’article 116.1 de
la LCSP i l’article 28 del mateix cos legal.

