Exp. 2439/2020

CONTRACTE PER AL SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT PORTA A PORTA
DELS RESIDUS URBANS MUNICIPALS DE SENTMENAT

MANIFESTEN
Per acord de Ple de data 28 de gener de 2021 es va aprovar l’expedient de licitació,
així com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, amb tramitació per urgència, procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, per a la contractació dels serveis de recollida i transport porta a porta
dels residus urbans municipals de Sentmenat, amb una durada de 4 anys, amb
possibilitat de pròrroga d’un any, fins a un màxim de 5 anys en total, i amb el
pressupost base de licitació de 2.476.025,60 €, IVA exclòs, i 2.723.628,16 € amb IVA,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430 1621 22799 del Pressupost de
l’Ajuntament.

Per acord de Ple de data 27 de maig de 2021 s’ha adjudicat el contracte de serveis de
recollida porta a porta dels residus urbans municipals de Sentmenat, amb subrogació de
personal i quatre anys de durada, a l’empresa CESPA, Compañía Española de Servicios
Públicos Auxiliares, SA, amb NIF A82741067, i amb preu d’adjudicació de 2.325.730,85
euros, IVA exclòs, més 232.573,09 euros en concepte del 10% d’IVA, amb un import
total de 2.558.303,94 euros, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador en el document
Memòria tècnica i els seus annexos, i les següents millores ofertades sense cost per a
l’Ajuntament:
II.I - Dotació econòmica anual per compra de bosses compostables: 21.348,31€.
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Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a l’atorgament
d’aquest contracte i

CONTRACTE

D'una altra part, el senyor Xavier Mauri Orriols, amb NIF ****08**, en representació de
l’empresa CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES
SA., amb CIF A82741067, amb domicili al Paseo de la Zona Franca, núm. 111 Torre
Auditori, planta 19, de Barcelona, segons consta acreditat a l’escriptura de data 17 de
novembre de 2020, amb número de protocol 2342 atorgada a Madrid davant el notari
senyor Luis Máiz Cal, així com al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de
Catalunya;
i
amb
adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
contratacionlicitaciones@ferrovial.com.
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D'una part, el senyor Marc Verneda Urbano, alcalde de l’Ajuntament de Sentmenat,
actuant en nom i representació del mateix, assistit del secretari de la Corporació
Gonzalo Lluzar López De Briñas que dóna fe de l'acte.

II.II - Increment de la dedicació d’hores d’educador ambiental el primer any: 5 lots
de 50 jornades aportades (total 250 jornades)
II.III - Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja d’àrees d’emergència.
100 hores anuals: 8 lots de 50 hores aportades (total 400 hores)
II. IV - Subministrament elèctric mitjançant la captació d’energia solar amb
plaques fotovoltaiques a les àrees tancades: 2 instal·lacions
II.V - Aportació i instal·lació de boques reductores per a les papereres: 3 lots de
50 papereres (total 150 papereres)

-

Plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, quins continguts manifesta l’adjudicatari conèixer, acceptar i obligarse a complir íntegrament.

-

Proposta tècnica i proposta econòmica proposades per l’adjudicatari en la seva
oferta, i acceptades que s’adjunten al present contracte.

-

Millores ofertades sense cost per a l’Ajuntament:

II.I - Dotació econòmica anual per compra de bosses compostables: 21.348,31€.

CONTRACTE

Primer.- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES
SA., amb CIF A82741067, adjudicatària del contracte, es compromet a prestar el
serveis de recollida porta a porta dels residus urbans municipals de Sentmenat, amb
subrogació de personal i quatre anys de durada, amb plena subjecció a:
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PACTEN

II.III - Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja d’àrees d’emergència.
100 hores anuals: 8 lots de 50 hores aportades (total 400 hores)
II. IV - Subministrament elèctric mitjançant la captació d’energia solar amb plaques
fotovoltaiques a les àrees tancades: 2 instal·lacions
II.V - Aportació i instal·lació de boques reductores per a les papereres: 3 lots de 50
papereres (total 150 papereres)
Per tot allò que no es trobi als plecs i documents esmentats, s’estarà als preceptes de
la Llei 9/2017 (LCSP), 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; i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Segon.- El preu del contracte és l’ofert pel contractista de 2.325.730,85 euros, IVA
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II.II - Increment de la dedicació d’hores d’educador ambiental el primer any: 5 lots
de 50 jornades aportades (total 250 jornades)

exclòs, més 232.573,09 euros en concepte del 10% d’IVA, amb un import total de
2.558.303,94 euros.
Tercer.- El contractista presentarà factures mensuals. El pagament s’efectuarà
conforme als criteris establerts a la clàusula 2.4 del plec de clausules administratives
particulars aprovat El pagament es realitzarà en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament i
s’abonaran prèvia conformitat dels serveis prestats.

Quart.- Per al compliment d’aquest contracte, s’ha constituït en favor de l’Ajuntament

El contracte podrà ser prorrogat per un any, sent la durada màxima del contracte,
inclosa la pròrroga de cinc anys.
Sisè.- El contractista haurà de subrogar els treballadors que integren la plantilla de
l’actual servei de recollida de residus així com les seves relacions laborals vigents,
d’acord amb la clàusula 1.3.A) del plec administratiu i el seu Annex 5.
Setè.- El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials,
necessaris i suficients per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les
condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a
plena satisfacció de l’Ajuntament.
Vuitè.- L’adjudicatari està obligat a complir totes les obligacions d’origen legal, en
matèria laboral, de Seguretat Social, riscos laborals, seguretat i higiene en el treball,
d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció mediambiental i
altres encara que no s’expressin d’una forma concreta en aquest contracte, quedant
l’Ajuntament alliberat de qualsevol responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades obligacions per part del contractista.
L’incompliment de les obligacions que corresponen al contractista, en virtut del que
disposa la LCSP, els plecs de clàusules i documents que regeixen la contractació i la
proposició del contractista, durà a la imposició a aquest de les penalitzacions previstes
a la clàusula 2.6) i 2.7) del plec de clàusules administratives particulars.
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Cinquè.- Aquest contracte s’iniciarà el dia 1 de juliol de 2021 i tindrà una durada de
quatre anys.

CONTRACTE

Aquesta garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment
del termini de garantia establert a la clàusula 2.9) del Plec de clàusules
administratives, de 6 mesos des de la recepció de l’objecte de la present contractació
o informe equivalent.

Número: 2021-0003 Data: 28/06/2021

una garantia definitiva per import de 116.268,54€ formalitzada per aval bancari, que ha
estat comptabilitzat per Tresoreria amb l’ordre de constitució de dipòsits número
operació 320210000551.

Vuitè.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com el Reglament Europeu Protecció de Dades (RGPD), (UE)
2016/679.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I amb prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document electrònicament,
fent constar que a aquest document s’entenen annexats els plecs de clàusules i de
condicions que el regeixen, expressament acceptats, i les propostes tècnica i
econòmica ofertades pel contractista, en el dia de la data, de tot el que, com a
Secretari, en dóno fe.

CONTRACTE

Novè. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte, sorgissin qüestions entre
l’Ajuntament de Sentmenat i el contractista, es sotmetran, una vegada esgotada la via
administrativa, als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
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En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament de Sentmenat. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.

