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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

 

Núm. Expedient: 20184560 

 

Objecte:  Prestació del servei de recollida i transport de fems de la Unitat Muntada 

de la Guardia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible. 

 

 

 

Justificació de l’aplicació del Decret de 24-04-2017, de contractació pública 

sostenible 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents, que es desenvolupen en els apartats corresponents de l’Annex a aquest 

informe:  

o Definició interna del contracte: 

a. Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i indirectes. 

b. L’estimació dels costos salarials del personal que executarà el contracte, 

s’ha fet en relació a un conveni col·lectiu de referència. 

c. Informació sobre la subcontractació. 

 

o Com a criteris d’adjudicació: 

a. Oferta anormalment baixa per no adequació de l’oferta  als costos salarials.  

b. Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en 

l’execució del contracte. 

c. Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. 

 

 

o Com a condicions d’execució: 

 

a. Pagament de preu a les empreses subcontractades.  

b. L’acreditació del pagament del preu a les empreses subcontractades. 

c. Manteniment de condicions laborals durant la vigència del contracte. 

 

o Mesures de caràcter ambiental: 

 

a. La reutilització de materials compostables 

b. Disposar d’un vehicle qualificat con ECO 

 

 

Lots: 

 

No es fa la divisió en lots atès que és un únic servei i indivisible. 
 

 

Descripció de la prestació: 
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L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Seguretat i Prevenció, 

necessita gestionar els fems produïts pels cavalls de la unitat muntada i traslladar-los 

per la seva posterior gestió. 

 

 

Finalitat o objectiu a assolir amb el contracte i la seva relació amb l’objecte 

del contracte  

 

Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat la recollida dels 

fems de la Unitat Muntada per raons de salubritat. 

 

 

Justificació contractació externa : 

 

L’Ajuntament no pot fer-ho directament per manca de mitjans materials o personals  

 

 

Pressupost del contracte: 

 

El preu del contracte es calcula com a màxim en:  

 

      2019    33.777,65 €             7.093,31 €       40.870,96 €  

 
    

  

 TOTAL   33.777,65 €              7.093,31 €     40.870,96 €  

 

 

 

El sistema per a la determinació del pressupost és a tant alçat. 

El preu previst per viatge és de 324,78 €  

 

 

Valor Estimat: 

 

 

Any   VE - €  
 VE - €  

Pròrroga  

 VE modificacions 

amb increment 

del cost 

econòmic - €*  

 SUMA - €  

2019    33.777,65 €      
        

33.777,65 €  

 TOTAL   33.777,65 €      
       

33.777,65 €  
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Aquest pressupost es desglossa de la manera següent: 

 

 

CALCUL ANUAL 

Costos Directes  Import € (sense IVA)  

Costos salari treballadors                     5.350,75 €  

Cost Seguretat Social, asseg. quota Atur... Empresa (estimació 34%)   1.819,26 € 

Gestió Residus                     9.984,00 €  

Cost Lloguer contenidors                        900,00 €  

Costos relacionats transport : amortització vehicle, benzina, ...                   10.330,57 €  

    

TOTAL                     28.384,58 €  

Costos Indirectes Import € (sense IVA) 

Despeses gestió (estimació 7%) 1.986,92 € 

Benefici empresa (estimació 16%)  3.406,15 € 

TOTAL 5.393,07 € 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes sense IVA)                 33.777,65 €  
 

 

Durada del contracte: 

 

La durada d’aquest contracte serà de 12 mesos a comptar des del dia ú de gener de 

2019, o des del dia següent a la formalització del contracte, si n’és posterior. 

 

No es preveu pròrroga. 

 

  

Justificació dels requisits de solvència i/o classificació dels licitadors: 

 

En ser un procediment simplificat abreujat no es pot demanar solvència. Tanmateix 

els licitadors han d’estar inscrits al ROLECE o al RELI. 

 

Justificació del procediment d’adjudicació : 

 

Es considera que aquest contracte s’ha de tramitar pel procediment obert simplificat 

abreujat d’acord amb l’article 159.6 de la Llei de contractes del sector públic, atès 

que el seu valor estimat és inferior a 35.000 € sent un contracte de serveis i que no 

té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. 

 

 

Justificació del criteris d’adjudicació que es descriuen a l’Annex  

 

 Entre els criteris d’adjudicació: 
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   (No hi ha cap de subjecte a judici de valor) 

 

1. L’oferta econòmica per obtenir el preu més avantatjós: 

 

 

 

 

Es valora amb més del 35% de la puntuació total l’oferta econòmica malgrat el 

que diu la Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de 

març de 2018, per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, atesa la dificultat d’utilitzar més criteris 

qualitatius, a banda dels que s’exposen a continuació, amb el mateix pes que 

el criteri de l’oferta econòmica. 

2. Am el criteri de valoració del salari més alt respecte del fixat al conveni es 

persegueix garantir que els sous dels treballadors es fixin d’acord amb 

l’esmentat conveni tot evitant la precarització, d’acord amb la mesura social 

prevista al decret 24/4/17. 

3. Contractació indefinida del personal assignat a l’execució, també  d’acord amb 

la mesura social prevista al decret 24/4/17. 

4. Per oferir més trajectes dels preestablerts al plec i facilitar en cas de jornades 

com ara portes obertes, o onades de calor que la Unitat es presenti més neta i 

sense olors. 

5. Per utilitzar vehicles de baixes emissions i minvar la contaminació a la ciutat. 

6. Per la reutilització de residus fet que implicaria fer-los servir com adob sense 

cap altre tractament (mesura ambiental). 

 

  

Proposta 

 

Per tot això, proposo: 

 

La contractació del servei de recollida i transport de fems de la Unitat Muntada de la 

Guardia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total 

de licitació 40.870,96 € IVA inclòs, dels quals 33.777,65 € són pressupost net i 

7.093,31 € són en concepte d’IVA, a càrrec del pressupost municipal de l’any 2019.” 
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Annex a l’Informe de necessitat i idoneïtat (FITXA) 
 
 
Dependència del sol·licitant 
 
Departament de Logística i Infraestructures 
 

1. Objecte del contracte i Règim Jurídic –   

 

Codi CPV: 90511000-2 

Descripció: Servicios de recogida de desperdicios 

 
 
S’han realitzat consultes preliminars de mercat?:  No 
 
 
Qualificació del contracte: Serveis 
 
Es un contracte mixt?:  No 
 
 

Idioma per la publicitat dels plecs:  - només català    

      
Dades LOPD: 
 
El proveïdor ha de tractar dades de caràcter personal?: No 
Nivell de seguretat: Alt / Mitjà /Bàsic 
 
(en cas de contracte d’obres): 

 
Projecte d’obres: No  

En cas afirmatiu: Aprovat prèviament: Sí   (en data Feu clic aquí per escriure una 

data.)  

No 

 

2. Classificació, solvència econòmica i solvència tècnica 

 

 

Solvència: 

 

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es 

correspongui amb les prestacions objecte del contracte no hauran de declarar ni 

acreditar la solvència que tot seguit s’indica, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 

LCSP. La correspondència es determinarà a partir del CPV. 
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Compromís d’adscripció de mitjans a l’execució: 

 

- Els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

els mitjans personals i/o materials següents: 

 

o Un vehicle adequat per accedir a  la unitat i que permeti la carrega dels 

contenidors. El vehicle i/o vehicles hauran d’estar registrats com a tals al 

Registre de residus de Catalunya. 

o Dos (2) contenidors de capacitat de 4 tones per efectuar aquest servei. 

o Dos (2) conductors pel servei ( de manera que quedin cobertes les baies i 

els períodes de vacances) 

 

- Estar en possessió de l’autorització com a gestor de residus i estar registrat al 

sistema documental de residus (SDR). 

 

 

3. Criteris d’adjudicació 

 

 

- Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 

 

 

1.- Pel preu ofert. Puntuació màxima 55 punts  
    

Es valora, amb més del 35% de la puntuació total, l’oferta econòmica malgrat el que 

diu la Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 

2018, per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, atesa la dificultat d’utilitzar més criteris qualitatius, a banda dels que 

s’exposen a continuació, amb el mateix pes que el criteri de l’oferta econòmica. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’entitat licitadora que formuli el preu més baix que 

sigui admissible, és a dir, que no sigui una oferta anormalment baixa i que tampoc no 

superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a 

la resta de entitats licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent 

fórmula establerta per la 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: 

 

(
                                  

                                               
)                                 

 

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons 

allò establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia 

de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. Es 

defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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-  un diferencial de 10 punts percentuals per sota o per sobre de la mitjana de les 

ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost 

net de licitació. 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 

podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial 

superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 

podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més 

baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un 

diferencial superior al 5%. 

 

Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o 

desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els 

salaris considerats a l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 

També es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no 

compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes 

en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les 

disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

2.- Mesura social.- Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte. Puntuació màxima: fins a 10 punts. 

Es pren com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni col·lectiu 

de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la 

província de Barcelona per als anys 2007-2010 (codi de conveni número  0804295 ). 

Retribucions actualitzades amb l’IPC. Es consideraran les retribucions salarials 

superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el 

contracte públic, amb la categoria de Vigilant de Seguretat. 

 

La màxima puntuació s’atorgarà a la retribució salarial total més alta en la categoria 

professional de conductor. Es considerarà la retribució salarial computant el salari 

brut anual per persona treballadora. La resta d’ofertes amb propostes salarials 

superiors a les que s’estableixen al paràgraf anterior rebran una puntuació 

inversament proporcional. 

 

L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució contractual 

i l’incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del 

contracte. 

 

3.- Mesura social.- Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en 

l’execució del contracte. Puntuació màxima:  10 punts. 

 

Considerant el nombre de persones que s’exigeixen com a mínim (1 persona) i la 

categoria professional corresponent que s’estableix en aquest plec, es valorarà, com 

a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita,  l’estabilitat laboral 

al si de l’empresa de la/es persona/es que executarà/n el contracte. 

 

El licitador ha de declarar, respecte d’aquesta/es persona/es, el nombre de dies 

treballats amb l’empresa amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit 
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en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de 

presentació de proposicions. 

 

L’empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb contractació 

estable de la/es persona/es treballadora/es requerida/es rebrà la màxima puntuació. 

El nombre mínim de dies a partir del qual s’atorgarà la puntuació és de 365 per 

treballador. La resta d’empreses amb menys dies amb contractació estable rebrà 

punts de forma proporcionalment inferior.  

 

 

4.- Per la oferir més trajectes dels establerts al plec tècnic sense cost afegit.   

Per oferir 4 trajectes més per cada any d’execució. Aquests trajectes es podran 

sol·licitar de forma puntual per la U. Muntada amb  una setmana d’antelació.  

Puntuació màxima :   10 punts. 

 

Per oferir 2 viatges més a l’any....... 5 punts. 

Per oferir 4 viatges més a l’any.......10 punts. 

 

 

5.- Per la utilització de vehicles de baix nivell d’emissions segons el següent barem. 

Puntuació màxima : 5 punts. 

 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-

3828.pdf 

 

 Si el vehicle disposa d’etiquetatge ECO  ......................5 punts 

 

Vehicles M1 i N1 classificats al Registro de Vehicles com vehicles híbrids endollables 

amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables(HEV), vehicles propulsats per 

gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del 

petroli (GLP). En tot cas, hauran de complir els criteris de l’etiqueta C. 

Vehicles M2, M3, N2 y N3 classificats al Registre de vehicles com híbrids endollables 

amb autonomia <40km, híbrids no endollables (HEV), propulsats per gas natural 

comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat de petroli (GLP). En tot cas, 

hauran de complir els criteris de la etiqueta C. 

 

 Si el vehicle disposa d’etiquetatge C  ............................ 3 punts 

 

Vehicles M1 y N1 classificats al Registro de Vehicles com gasolina EURO 4/IV, 5/V o 

6/VI o dièsel EURO 6/VI.  

Vehicles M2, M3, N2 y N3 classificats al Registre de vehicles com gasolina Euro VI/6 

o dièsel Euro VI/6. 

 

6.- Per la reutilització de residus ........................................ 10 punts 

 

Per la utilització dels residus com adob.  

En cas que el contractista s’hagi compromès al compliment d’aquest criteri, serà 

condició d’execució acreditar-lo després de cada utilització. 

 

 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf
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4. Garantia 

 

Garantia definitiva: NO 

  

Termini de garantia:  

 

 

5. Recepció del servei i facturació  

 

 Tipus pagament: Parcial (mensual) 

 

 El contracte està subjecte a comprovació material?: No  

 

 En cas que No n’estigui subjecte=> Motiu: es tracta d’un servei que es presta de 

manera continuada al llarg de tot el període d’execució (dos cops per setmana 

com a mínim). 

 

 

6. Direcció i inspecció del contracte 

 

Es designa com al responsable del contracte a:  

- Responsable de Logística del Departament de Logística i Infraestructures. 

 

 

7. Condicions especials d’execució 

 

- En cas que el contractista s’hagi compromès al compliment a la utilització dels 

residus com adob, serà condició d’execució acreditar-lo després de cada 

utilització. 

- De caràcter social: 

c. Pagament de preu a les empreses subcontractades  

d. L’acreditació del pagament del preu a les empreses subcontractades. 

e. Manteniment de condicions laborals durant la vigència del contracte. 

 
- Obligacions del contractista: 

o Import pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: .............. € 
 
 

8. Modificació del contracte 

 

NO 

 

 

El cap de Departament de Logística i Infraestructures 

 

Eric Pintor i Gonzalez 

 

 

Eric Pintor Gonzalez el dia 21/11/2018 a les 12:57, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:


