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DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Primera. objecte del contracte.
És objecte del present contracte la CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DELS
CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY RESPECTIVAMENT.
De la qual n’ha de resultar la formalització amb l’ajuntament de Banyoles del
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE
BANYOLES (d´aquí endavant contracte Banyoles), i la formalització amb el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI,
CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES,
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL
PLA DE L’ESTANY (d´aquí endavant contracte CCPE).

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Ambdós contractes tenen per a cadascuna de les administracions la finalitat de la
prestació dels serveis de recollida de residus municipals i transport a les plantes de
tractament en el seu àmbit territorial, municipi pel que respecta a l’Ajuntament de
Banyoles i àmbit comarcal que abarca els termes municipals de CAMÓS, CORNELLÀ
DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT,
PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS pel que
respecta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer en cadascun dels
contractes resultants de la present licitació es regulen en cadascun dels plecs “Annex
I PCA Banyoles” i “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, així com la idoneïtat de
l’objecte i contingut per satisfer-les s’especifiquen en les corresponents memòries
justificatives dels dos lots (contractes que en resultaran) i en relació a la licitació
conjunta a l’apartat segon d’aquest plec. D’acord amb l’establert als articles 1.1, 28 i
116.4 e) de la LCSP.
- Codi de classificació CPV
90511100-2 Serveis de recollida de residus
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d'escombraries
90511400-6 Serveis de recollida de paper
90512000-9 Serveis de transport de residus
- Codi CNAE
3811- Recollida de residus no perillosos
- Divisió del contracte en lots
La licitació conjunta esporàdica estarà configurada pels dos lots que es
corresponen a dos contractes independents (“Contracte residus Banyoles” i
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“Contracte residus CCPE”), sense que hi hagi sub-divisió en lots en cadascun
d’ells, d’acord amb el que es justifica en les respectives memòries aprovades per
l’Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal del Pla de l´Estany, respectivament.
En tot cas, cada contracte es correspon a un àmbit geogràfic diferent:
-

Lot 1. Contracte servei de recollida de residus del municipi de Banyoles.
D´ara endavant: “Contracte residus Banyoles”

-

Lot. 2. Contracte servei de recollida de residus municipals dels municipis
de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de
Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls
a la Comarca del Pla de l’Estany. D’ara endavant: “Contracte residus
CCPE”

Segona. Justificació del procediment de contractació conjunta
La utilització de la contractació conjunta esporàdica es justifica pel fet que el servei que
actualment es presta pel Consell Comarcal del Pla de l´Estany a tots els municipis de la
comarca deixi de prestar-se en la seva globalitat, passant l’Ajuntament de Banyoles a
prestar el servei de recollida i transport de residus. De tal manera que la prestació del
servei per part del Consell Comarcal a l’àmbit comarcal es veurà reduït en el seu àmbit
de gestió. De facto comporta passar d’un únic contracte a dos contractes.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

La contractació de forma conjunta ha de permetre aconseguir una unitat en els tempos
per l’adjudicació i formalització dels nous contractes administratius, de manera que la
transició del contracte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany als dos contractes
resultants de la licitació a signar respectivament per l’Ajuntament de Banyoles i el
Consell Comarcal tingui el mínim impacte possible per a la seva implantació, atenent el
personal a subrogar, els mitjans a transferir i la pròpia prestació del servei públic, tot
això amb la voluntat de minimitzar al màxim les incidències que puguin sobrevenir.
Ambdues administracions actuen en el marc de les competències que tenen atribuïdes,
tant per l’EAC, com a la Llei de bases de règim local i text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya.
Aquesta contractació conjunta esporàdica entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany és prevista a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
L’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública preveu que les entitats que pertanyen al
sector públic poden acordar la realització conjunta de contractacions específiques.
Aquest article te el seu reflex en l’article 31.2 i 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que permet aquest procés licitatori i regula quines són les
obligacions que assumeixen les parts en el procediment, així en els seus apartats:
“2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les entitats que pertanyen al sector
públic poden acordar, en tot cas, la realització conjunta de contractacions específiques.
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3. Quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat de manera
conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen la responsabilitat
conjunta del compliment de les seves obligacions. Això s’aplica també en aquells casos
en què una sola entitat administri el procediment, per compte propi i a compte de les
altres entitats interessades.
Quan un procediment de contractació no es desenvolupi en la seva totalitat en nom i a
compte de les entitats interessades, aquestes només tenen la responsabilitat conjunta
per aquelles parts que s’hagin portat a terme conjuntament. Cada entitat és l’única
responsable del compliment de les seves obligacions respecte a les parts que porti a
terme en el seu propi nom i per compte propi. “
D’acord amb aquesta disposició l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany han formalitzat el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS que consta a
l’expedient (d’ara en endavant “Conveni de col.laboració Banyoles/CCPE”).
Tercera. Contingut del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la licitació.
D’acord amb l’exposat, la licitació conjunta esporàdica donarà lloc a un contracte
individual per a cada administració.
Els contractes que configuren la licitació són:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1.- Contracte servei de recollida de residus del municipi de Banyoles.
2.- Contracte servei de recollida de residus municipals dels municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany.
Les condicions generals referents al procediment de la licitació serà única, així:
L’Ajuntament de Banyoles és l’administració contractant respecte al Lot 1. “Contracte
residus Banyoles” , i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ho és respecte al Lot 2.
“Contracte residus CCPE”.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany assumirà les funcions d’òrgan de contractació,
en nom propi i de l’Ajuntament de Banyoles, anunciarà la licitació de la contractació
conjunta fins a la proposta definitiva de la Mesa de contractació.
Aquest plec de clàusules administratives particulars integra la documentació següent:

-

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL de la licitació conjunta, que
contemplen pròpiament la tramitació de la licitació. Disposicions úniques, si
bé hi poden haver aspectes que siguin particulars per algun dels contractes,
a les quals s’hi farà expressa remissió.
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-

Annex I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS DEL MUNICIPI DE BANYOLES. Que regulen tots els aspectes
per a la prestació del servei al municipi de Banyoles i que formaran part del
contracte que formalitzi aquest ajuntament un cop s’hagi adjudicat. D’ara
endavant ens hi referirem com “Annex I PCAP Banyoles”.

-

ANNEX II PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI,
CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT,
PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ
I
VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY. Que regulen tots
els aspectes per a la prestació del servei a l’àmbit comarcal dels municipis
on és previst que es presti el servei i que formaran part del contracte que
formalitzi aquest Consell Comarcal un cop s’hagi adjudicat. D’ara endavant
ens hi referirem com “Annex II PCA Consell Comarcal PE”.

En cas de discrepància entre el contingut del plec de les disposicions de caràcter general
de la licitació conjunta i les que corresponguin a algun dels plecs que regiran els
contractes resultants: “Annex I PCA Banyoles” i “Annex II PCA Consell Comarcal PE”,
no salvables per una interpretació sistemàtica dels mateixos, prevaldrà el que
estableixen aquestes disposicions de caràcter general.
Quarta. Documentació incorporada a l’expedient, que es farà constar al perfil del
contractant.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

A l’expedient de licitació s’incorpora la documentació preceptiva que preveu l’article
116 LCSP.
En relació amb la licitació CONJUNTA ESPORÀDICA DELS CONTRACTES PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY RESPECTIVAMENT, es farà constar al perfil del contractant:
1.

“Contractació conjunta esporàdica”

Memòria justificativa.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA
ESPORÀDICA DELS CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI
DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L´ESTANY
RESPECTIVAMENT, que regula les disposicions de caràcter general.
Certificació administrativa de l’acord adoptat d’aprovació de l’expedient de contractació
conjunta.
2.- “Contracte residus Banyoles”
Estudi de costos
Memòria justificativa
Plec de prescripcions tècniques particulars del “Contracte residus Banyoles”
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Annex I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DEL
MUNICIPI DE BANYOLES.
Certificació administrativa de l’acord adoptat d’aprovació de l’expedient de contractació
3.- “Contracte residus CCPE”
Estudi de costos
Memòria justificativa
Plec de prescripcions tècniques particulars del “Contracte residus CCPE”.
ANNEX II PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DELS
MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ,
FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE
CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
Certificació administrativa de l’acord adoptat d’aprovació de l’expedient de contractació
Cinquena. Naturalesa i règim jurídic dels contractes subscrits a l’empara del
present plec.
-

Naturalesa jurídica d’aquests contractes i legislació aplicable

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Els contractes de serveis que celebrin l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany a l’empara del present plec tindran naturalesa administrativa, com a
contractes típics de serveis definits a l’article 17 de la Llei de contractes del sector públic.
Aquests contractes es regiran, en primer lloc, per allò establert en aquests plecs i en
els restants documents contractuals esmentats en aquesta clàusula. En allò no regulat
expressament en dits documents contractuals, es regularà aquest contracte per allò
disposat en la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, especialment pel Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
contractes del sector públic (RPLCSP) i pel Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, RD1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), en allò
que no s’oposi a la LCSP. Serà especialment d’aplicació supletòria la Directiva
2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
En els corresponents plecs de clàusules administratives particulars dels contractes
“Contracte residus Banyoles” i “Contracte residus CCPE” es detalla més ampliament la
normativa d’aplicació que regirà durant la vigència dels respectius contractes.
Pel que fa a la prestació material dels treballs, s’estarà al disposat en cadascun dels
plecs administratius i tècnics: “Annex I PCA Banyoles”/ plec de prescripcions tècniques
particulars que regeix la licitació dels serveis de recollida i transport de residus del
municipi de Banyoles i Annex II PCA Consell Comarcal PE” / PPT Consell Comarcal
PE”, s’haurà de respectar íntegrament la totalitat de la normativa sectorial i tècnica
d’aplicació segons la naturalesa de les actuacions definides en el plec de prescripcions
tècniques i plec de clàusules administratives particulars, especialment les disposicions
corresponents en matèria social i laboral, incloses la normativa sobre Seguretat i Salut
en el treball i en matèria mediambiental.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Totes les referències normatives s’entendran referides a aquelles altres que les
substitueixin o complementin a les assenyalades.
El desconeixement per l’adjudicatari de qualsevol dels documents contractuals o de la
norma directament o indirecta aplicable al contracte no l’eximeix del seu compliment.
-

Documents que tenen caràcter contractual

Per als contractes que se subscriguin a l’empara dels presents plecs, tindran caràcter
contractual els següents documents:
a. Els plecs de clàusules administratives particulars (PCA):
“Annex I PCA Banyoles”
“Annex II PCA Consell Comarcal PE”
b. Els plecs de prescripcions tècniques (PPT):
Plec de prescripcions tècniques particulars que regeix la licitació dels
serveis de recollida i transport de residus del municipi de Banyoles.
Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de recollida
de residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià,
Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de
Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l’Estany.
c. Les orfertes econòmiques i tècniques que resultin adjudicatàries dels
contractes:
“Contracte residus Banyoles”
“Contracte residus CCPE”

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

d. El documents de formalització dels contractes:
“Contracte residus Banyoles”
“Contracte residus CCPE”
Prerrogatives de les administracions contractants en relació amb
aquesta licitació.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany en relació a la licitació conjunta i l'Ajuntament
de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany en els respectius contractes,
ostentaran, en relació amb els contractes administratius subscrits a l'empara del
present plec i en particular respecte de cadascun dels plecs particulars que configuren
el seu contracte, les prerrogatives d'interpretar i resoldre els dubtes que ofereix el
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, resoldre'l i determinar els efectes
d'aquesta resolució, així com d'inspecció durant l'execució i qualsevol altra reconeguda
en la legislació vigent. L'exercici d'aquestes prerrogatives es realitzarà
d'acord amb el que preveuen els articles 190 i 191 de la LCSP, sent immediatament
executius els acords que adoptin aquestes administracions al respecte, acords que
posaran fi a la via administrativa.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.4
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 48

9

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1761146
Data d'impressió: 09/07/2021 15:48:36
Pàgina 10 de 33

SIGNATURES

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Ì3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4ÊÎ

DOCUMENT

-

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Deure de confidencialitat

D'acord amb el que estableixen els articles 133 i 154.7 de la LCSP i, sense perjudici
de les disposicions d'aquesta Llei relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la
informació que s'ha de donar als candidats i als licitadors, l'òrgan de contractació tindrà
cura que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin
designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics
o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes.
A aquests efectes, els licitadors hauran de presentar una «declaració responsable
complementària» per a cadascun dels contractes, en els models recollits en els
respectius plecs de clàusules administratives particulars (“Annex I PCA Banyoles”, i
“Annex II PCA Consell Comarcal PE”), en la qual indiquin quins documents
administratius i tècnics i dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats
confidencials. Aquesta circumstància haurà a més a més de reflectir-se clarament en el
propi document assenyalat com a tal, sense que pugui donar-se tal caràcter a tota la
documentació que es presenti. De no aportar aquesta declaració es considerarà que
cap document o dada posseeix aquest caràcter. En qualsevol cas, la declaració de
l'empresari no obsta perquè, en cas de sol·licitud d'accés a les ofertes, valori el seu
efectiu caràcter de "confidencial", tenint en compte els criteris següents: a) que estigui
compresa entre les prohibicions establertes a la Llei de Protecció de dades de Caràcter
personal; b) que comporti un avantatge competitiu per a l'empresa; b) que es tracti d'una
informació veritablement reservada, desconeguda per tercers; c) que representi un valor
estratègic per a l'empresa i pugui afectar la seva competència en el mercat per afectar
interessos comercials legítims o perjudicar la lleial competència entre les empreses del
sector; i d) que no es produeixi una minva en els interessos que es volen garantir amb
els principis de publicitat i de transparència:
Per la seva banda, l'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li
hagués donat el referit caràcter en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa
hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc
anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que els plecs o el contracte
estableixin un termini major.
-

Protecció de dades de caràcter personal
S’estarà per a cadascun dels contractes resultants al diposat a:
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 3.11
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusules: 46

10

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1761146
Data d'impressió: 09/07/2021 15:48:36
Pàgina 11 de 33

SIGNATURES

Ì3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4ÊÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Sisena. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
-

Pressupost base de licitació.
L’import del Pressupost Base de Licitació de la contractació conjunta esporàdica
ascendeix a 10.278.497,81 euros, i que queda desglossat de la manera següent:
Lot 1 Contracte residus Banyoles: 6.845.245,44 euros
Lot 2 Contracte residus Consell Comarcal: 3.433.252,37 euros
L’import pressupostat màxim a efectes de licitació per a cadascun dels contractes és:
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.6
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 9
Les ofertes dels licitadors, per ser admeses en el procediment de selecció, hauran
de ser, en tot cas, iguals o inferiors al pressupost base de licitació indicat.

-

Valor estimat del contracte
L’import del valor estimat del contracte de la contractació conjunta esporàdica
ascendeix a 12.149.248,25 euros, i que queda desglossat de la manera següent:
Lot 1 Contracte residus Banyoles: 7.467.540,47 euros
Lot 2 Contracte residus Consell Comarcal:4.681.707,78 euros
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.8
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 8

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

Preu del contracte

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix per a cadascun dels
dos contractes, i haurà d’indicar com a partida independent l’IVA.
A l'oferta dels licitadors s'entendrà sempre comprès l'import de l'Impost sobre el Valor
Afegit en cadascuna de les prestacions objecte d'aquests contractes, si bé aquest
impost haurà d'indicar com a partida independent. Aquest impost es repercutirà per
l'adjudicatari de manera desglossada d'acord amb les disposicions legals i
reglamentàries que li siguin d'aplicació, d'acord al model d'oferta facilitat.
A les ofertes s'entendran incloses totes les despeses que d'acord amb el present plec
són a compte de l'adjudicatari, així com tots els costos directes i indirectes als quals
aquest hagi de fer front per presentar la seva oferta i complir amb totes les obligacions
contractuals.
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.6
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 9
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-

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Crèdit pressupostari
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.7
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 10

-

Finançament extern
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, no n’hi ha
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 10

Setena. Durada dels contractes resultants
El termini d’execució o durada dels contractes serà el que es determina en cada plec
de clàusules administratives particulars.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.9
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 11
Vuitena. Òrgan de contractació, òrgan gestor del contracte i encarregat del
seguiment i execució ordinària del mateix.
-

Òrgan de contractació

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

L’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Banyoles és la Junta de Govern Local,
per delegació del Ple de la Corporació (Lot 1. “Contracte residus Banyoles”), i el
Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Lot 2. “Contracte residus CCPE” ).
La tramitació de la licitació conjunta esporàdica es durà a terme pel Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, que assumeix les funcions de l’òrgan de contractació en nom propi
i per compte de l’Ajuntament de Banyoles, incorporarà la documentació aprovada per l’
Ajuntament de Banyoles corresponent al Lot.1 “Contracte residus Banyoles”, i seguirà
amb l’anunci de licitació de la contractació conjunta fins a la proposta definitiva de la
Mesa de contractació. Aquestes actuacions comprendran:
-

La realització de tots els actes administratius de tràmit exigits legalment
corresponents a les diferents fases de la licitació.
a)

Inclou, entre d’altres: la documentació a exigir a les empreses
classificades en cadascun dels dos lots o contractes (“Contracte residus
Banyoles” i “Contracte residus CCPE”), el requeriment de la
documentació justificativa per estar incursa l’oferta en baixa temerària o
desproporcionada o, en el seu cas, qualsevol altre tràmit fins a la
proposta definitiva de la Mesa de contractació de l’adjudicació del
contracte.
La documentació requerida per a l’adjudicació del contracte s’haurà de
presentar a l’ens local que correspongui segons el Lot / contracte que
correpongui i serà la unitat de contractació de la respectiva entitat local
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

qui validi la documentació presentada. Si la documentació presentada
s’ha d’esmenar, el requeriment d’esmena el realitzarà el propi ens local
segons el Lot. En el supòsit que la documentació presentada no sigui
correcta serà la mesa de contractació qui excloura l’empresa licitadora
i procedirà a realitzar una nova proposta d’adjudicació a favor de la
següent empresa classificada.
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà
per efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a
contractar, de conformitat amb el que disposen els articles 140 i 150.2
de la LCSP.
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació (del respectiu ens
locals) l’adjudicació d’aquest contracte una vegada s’hagi acreditat la
disposició dels requisits per a contractar que estableixen el plecs de
clàusules administratives particulars respectius.
b)

L’exercici d’aquestes funcions inclou la resolució dels recursos que es
puguin interposar contra la pròpia licitació conjunta o contra aspectes que
facin referència a la documentació pròpia de qualsevol dels dos lots
(“Contracte residus Banyoles i “Contracte residus CCPE”).

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Si el recurs s’interposa contra el Lot 1, serà preceptiu informe conjunt de
l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
c)

La proposta de resolució de les incidències comunes a ambdues
administracions que puguin sorgir durant la licitació del contracte i fins la
proposta d´adjudicació per part de la mesa de contractació, que es
comunicarà a l’Ajuntament de Banyoles.

d)

Publicar en el perfil del contractant la certificació administrativa de l’acord
d’adjudicació que adoptin les dues administracions i còpia del contracte
administratiu formalitzat.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles exericirà les funcions pròpies
de l’òrgan de contractació, amb l’aprovació:
-

De l’expedient de contractació, l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars (Disposicions de caràcter general), l’aprovació
de l’Annex I PCA Banyoles i l’aprovació del plec de prescripcions tècniques
particulars.

-

De l’adjudicació del contracte administratiu per part de l’Ajuntament de
Banyoles “Contracte residus Banyoles”, execució i seguiment d’aquest
contracte administratiu de serveis.

Com a òrgan de contractació de l’Ajuntament de Banyoles li correspondran les
funcions i facultats que d´acord amb aquest plec de clàusules administratives
particulars (Disposicions de caràcter general) per a la licitació conjunta, “Annex I
PCA Banyoles”, Plec de prescripcions tècniques particulars de Banyoles, legislació
vigent i “Conveni de col.laboració” li atribueixen.
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Al Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany seguirà exericint les funcions
pròpies de l’òrgan de contractació pel que repecta al contracte del Consell
Comarcal , “Contracte residus CCPE” .
Com a òrgan de contractació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany mantindrà
les funcions i facultats que d’acord amb aquest plec de clàusules administratives
particulars (Disposicions de caràcter general) per a la licitació conjunta, “Annex II
PCA Consell Comarcal PE”, Plec de Prescripcions tècniques particulars del
Consell Comarcal PE”, legislació vigent i “Conveni de col.laboració” li atribueixen.
A partir de l’acord d’adjudicació, cadascuna de les parts serà responsable de la
resolució de quantes incidències poguessin sorgir fins a la seva formalització.
Ambdues administracions es responsabilitzaran del seu propi contracte, essent
recurrible l’acte d’adjudicació i actes posteriors davant la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Banyoles (“Contracte residus Banyoles”) i davant el Ple del Consell
Comarcal del PE (“Contracte residus CCPE”) respectivament, tant per incidències
i recursos de caràcter administratius com contenciós-administratius.
Amb l’inici dels contractes els respectius contractistes subrogaran el personal.
Quedaran a disposició de l’Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del PE
els vehicles, contenidors i material que formen part del traspàs del servei , així es
permetrà garantir el servei que prestava el Consell Comarcal, mentre duri el
període transitori previst en cadascun dels plecs.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 3.1.d) i Annex 5.9 i capítul XIV PPTP
Banyoles
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 47i Annex10
D’acord amb el disposat al “Conveni de col.laboració Banyoles/CCPE” en el supòsit
d´interposició de recurs especial en matèria de contractació contra un dels lots
(contractes que en resultaran), la formalització dels contractes administratius (d´ambdós
lots) quedaran en suspens fins a la resolució del recurs.
-

Òrgan gestor del contracte i encarregat del seguiment i execució del
mateix.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 3.5
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusules 6

Novena. Accés i consultes sobre la documentació contractual
Les persones interessades podran examinar la documentació de l’expedient de
contractació a través del perfil del contractant de l’òrgan de contractació,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
L’òrgan de contractació no estarà obligat a atendre les sol·licituds d’enviament de plecs
i documentació complementària que és accessible a través del perfil del contractant
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del Consell Comarcal.
A través del perfil del contractant, les persones interessades podran sol·licitar
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària o plantejar
consultes o aclariments específics sobre aspectes de la licitació. Aquestes consultes
hauran de ser formulades amb una antel.lació mínima de dotze dies abans de la
finalització del termini per presentar ofertes i seran resoltes i publicades no més tard
del sisè dia anterior a la finalització del termini. Les preguntes i respostes seran
públiques, romandran a disposició de totes les persones interessades. Les respostes
tindran caràcter vinculant.
Desena. Capacitat i solvència dels contractistes
-

Integració de la solvència amb mitjans externs

Els licitadors podran complementar la seva solvència amb mitjans d'altres empreses
que no estiguin sotmeses en prohibició per contractar amb el sector públic. Es
requereix per això l'acreditació de l'efectiva disposició d'aquests mitjans,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes altres
empreses. En el cas de la solvència tècnica, haurà de demostrar aquesta disposició
mitjançant un compromís escrit per questes entitats; si fa ús de mitjans externs per
acreditar la solvència econòmica i financera, el compromís ha de reflectir
expressament la responsabilitat solidària d'ambdues empreses en els riscos derivats
de l'execució del contracte (article 75 LCSP). Aquestes mateixes exigències s'hauran
d'acreditar en el supòsit de persones jurídiques pertanyents a un grup de societats
quan es vulgui acreditar la valoració de la seva solvència econòmica, financera i tècnica
mitjançant els recursos de les societats pertanyents al grup.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Es podrà exigir, però, en determinats treballs que puguin ser executats directament
pel propi licitador o, en cas de concurrència en unió temporal d'empreses, per un
integrant de la mateixa, en atenció a la naturalesa especial d'aquests treballs.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.1.2
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 18
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar a les que fan referència els apartats anteriors, hauran de concórrer en el
moment de la presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
-

Actuació per mitjà de representants

Els licitadors que concorrin representats per una altra persona o els representants
d'una societat o un altre tipus de personificació jurídica, hauran de justificar
documentalment que estan facultats per això mitjançant els poders i documents
acreditatius de la personalitat. Si el document acreditatiu de la representació
contingués una delegació permanent de facultats, haurà de figurar, a més, inscrit en el
Registre Mercantil.
L'aportació d'aquests poders i la seva validació només s'exigiran al contractista
proposat com a adjudicatari.
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Contractació amb unions temporals d’empresaris

El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat, si bé podrà ser concertat amb dues
o més persones o entitats, constituïdes a l'efecte d'aquest contracte en Unió Temporal
d'Empresaris. Els empresaris integrants quedaran obligats solidàriament davant
l’Ajuntament, els drets enfront de la mateixa seran, en tot cas, indivisibles. Hauran de
nomenar un representant únic de l'agrupació, amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte.
Cadascun dels empresaris de l'agrupació acreditarà la seva capacitat i, si s'escau, la
seva solvència o classificació. Quan s'exigeixi la classificació per a un contracte
determinat, caldrà que totes les empreses que formin la unió temporal estiguin
classificades com a empreses de serveis, acumulant-se les característiques de les
respectives classificacions de cadascuna de les que integren la unió a efectes d'assolir
l'exigida en aquest plec. En el cas d'exigir-se acreditar la solvència, es tindrà en compte
la que resulti de sumar la que acrediti cada societat integrant de la unió temporal.
Les ofertes econòmiques que formulin aquestes agrupacions hauran d'indicar noms i
circumstàncies dels empresaris que les formin i la participació de cada un d'ells en
l'agrupació, així com la signatura de tots els empresaris.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Si abans de la formalització del contracte es produís la modificació de la unió temporal
d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment, exclusió que també s'aplicarà
en el cas que alguna de les empreses que la integrin quedés sotmesa en prohibició de
contractar, llevat que l’altra empresa tingui capacitat i solvència suficient i decideixi
continuar en el procediment de manera individual. No es produirà l'exclusió en el
supòsit d'alteració en la participació de les empreses en la UTE, sempre que es
mantingui la classificació i solvència, o en cas de fusió, escissió, aportació o
transmissió de branca d'activitat de què siguin objecte alguna o algunes empreses
integrades en una unió temporal, sempre que es mantingui la capacitat i solvència i no
sotmesa en prohibició de contractar.
La formalització de la UTE en escriptura pública no serà necessària fins que no s'hagi
efectuat l'adjudicació al seu favor, i la seva durada haurà d'estendre’s fins a la
cancel·lació de la garantia definitiva del contracte.
-

Contractació amb empreses extrangeres

Les empreses estrangeres hauran d’acreditar en tot cas la seva capacitat i solvència
amb els criteris establerts en aquesta clàusula. En tot cas, tota la documentació haurà
de presentar-se juntament amb una traducció oficial dels corresponents documents.
Empreses comunitàries.
Tindran capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea que, d’acord amb la legislació de
l’Estat en què estiguin establertes i les disposicions comunitàries d’aplicació, tinguin
capacitat jurídica, i es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Quan
la legislació de l’Estat en què es trobin establertes aquestes empreses exigeixi la
inscripció en determinat registre, una autorització especial, o la pertinença a una
organització concreta per poder prestar-hi el servei de què es tracti, hauran d’acreditar
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que compleixen aquest requisit. La solvència s’acreditarà pels mitjans indicats en
aquesta clàusula, tot i que l’econòmica s’entendrà referida al document fiscal
corresponent de l’Estat de què es tracti.
Empreses extracomunitàries
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea, a més
d'acreditar la seva capacitat i solvència mitjançant els mitjans indicats per a les
empreses comunitàries, hauran de justificar, mitjançant informe de la respectiva missió
diplomàtica permanent espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que es
presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la
participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens,
organismes o entitats del sector públic del país en qüestió, en forma substancialment
anàloga. Es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses
d'Estats signataris de l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial de
Comerç. En tot cas, aquestes empreses hauran d'obrir, si no la tinguessin, una sucursal
a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i
que estiguin inscrites en el Registre Mercantil.
Submissió a la jurisdicció espanyola.
La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es
realitzin a l'empara del present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pogués
correspondre'ls, sotmetent-se als Jutjats i tribunals espanyols.
Onzena. Procediment d’adjudicació
- Procediment obert
La licitació del contracte està subjecte a regulació harmonitzada en donar-se el supòsit
establert a l’article 22 de la LCSP i es tramitarà mitjançant el procediment obert, de
conformitat amb el que disposa l’article 156 de la LCSP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx
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Tot empresari que reuneixi els requisits de capacitat i solvència exigits en cadascun
dels corresponents plecs i cadascun dels contractes podrà presentar la seva oferta.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.4
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 14
En aquest procediment no s'admetrà cap negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
-

Tramitació de l’expedient

L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord el que disposen
els articles 116 i 117.2 de la LCSP i d’acord amb la DA tercera.2 de la LCSP.
I seguint el procediment harmonitzat previst a l’article. 156.2 de la LCSP.
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Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els articles
145 i 146, de la LCSP.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.3
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 24
Dotzena. Publicació dels anuncis de licitació
Els anuncis de contractació es publicaran en tot cas en el Perfil del Contractant del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
Aquest contracte de serveis està sotmès a regulació harmonitzada i es publicarà, a
més a més, en el DOUE.
Tretzena. Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional per cap dels contractes.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Catorzena. Terminis de presentació de les ofertes
El termini de presentació de proposicions serà el que s’indiqui en l’anunci de licitació
publicat en el perfil del contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea. Per als
contractes d’obres, subministraments i serveis el termini de presentació de proposicions,
tenint en compte l’article 156.3c de la LCSP la presentació de presentació de
proposicions no ha de ser inferior a 30 dies comptats des de la data d’enviament de
l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
Quinzena. Forma de presentació de les proposicions i documentació
complementària.
Les ofertes per a cadascun dels lots (“Contracte residus Banyoles” i “Contracte residus
CCPE”) es presentaran en els sobres o arxius electrònics, tancats, protegits amb
contrasenya.
Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’eina SOBRE DIGITAL en la
Plataforma de Serveis de Contractació de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
Els sobres o arxius electrònics que es presentin hauran d’estar tancats protegits amb
contrasenya.
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En cap cas es facilitarà al Conell Comarcal del Pla de l’Estany la contrasenya fins que
no hagi finalitzat el període de presentació de les ofertes
En cap cas s’admetran mitjans alternatius de presentació.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç i s’hagi seleccionat l’expedient pel qual es
vol presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari (part dreta
de la pantalla “Presentar oferta via SOBRE DIGITAL “) i, a continuació, rebran un
missatge, als correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina Digital, que seran utilitzades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina SOBRE DIGITAL, han de ser les mateixes que les que
designin per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar l’oferta a través de l’eina SOBRE
DIGITAL.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores podran preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau pel sobre amb documentació xifrada que
formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta paraula clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina SOBRE
DIGITAL no guarda ni recorda les paraules clau introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina SOBRE DIGITAL, que accedeixin a l’eina web
de SOBRE DIGITAL per introduir les seves respectives paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai vidual securitzat
(aquesta “caixa forta vidual“ compleix els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts per la disposició addicional dissetena de la LCSP ) que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura del sobre,
en la data i hora establerts.
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La plataforma demana la introducció de paraules clau de manera automàtica 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del sobres.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina
SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament
la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per
no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cas que algun document presentat per les empreses
licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus
informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa
en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles
per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2 ...).
En cas de fallida tècnica de l’eina de SOBRE DIGITAL que impossibiliti el seu ús el darrer
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació d’ofertes el temps que consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant la modificació de la data a totes
les empreses que haguessin activitat l’oferta.
Les empreses licitadores poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina SOBRE DIGITAL a l’apartat “ Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública a l’adreça web següent:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronicaadministracio/e-Licita/sobre-digital/
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D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional setzena de la LCSP,
la tramesa electrònica de les ofertes permet el seu lliurament en un única fase o en dues
fases. En aquest segon supòsit, dues fases, en primer lloc s’ha de trametre l’empremta
electrònic de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació de les ofertes,
amb la presentació de la qual es considerarà efectuada la presentació a tots els efectes,
i en segon lloc fer l’enviament de la documentació en el termini de 24 hores. En cas de
no fer la remissió de la documentació o en cas d’efectuar-la fora del termini de les 24
hores es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot introduir cap modificació
dels fitxer electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius ( ni, per exemple, de fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic ) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure
cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de
totes les propostes que hagi subscrit.
En el supòsit que presentin ofertes individualitzades empreses d’un mateix grup,
aquestes hauran de manifestar aquest extrem, havent d’expressar, així mateix, el
percentatge de participació en el grup.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i anar degudament signada pel licitador o per persona que en tingui els poders
de representació.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars. La seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada
per l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com
del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions.
A tal efecte, l’òrgan de contractació habilitarà els mitjans següents:
-

Portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: Quan es
publiqui l’expedient, s’activarà un nou espai en el tauler d’anuncis, des d’on
els usuaris podran enviar preguntes.

21

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1761146
Data d'impressió: 09/07/2021 15:48:36
Pàgina 22 de 33

SIGNATURES

Ì3b305df5-540f-43f4-8b93-65e2648ea9f4ÊÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

El text de la consulta s’acompanyarà de la identificació de l’empresa, el nom
de la persona representat, el seu càrrec, així com la resta de dades de
contacte.
Setzena. Forma i contingut de les proposicions
Cada licitador pot optar per presentar-se a un lot o als dos: (Lot 1: “Contracte residus
Banyoles”, Lot 2: “Contracte residus CCPE”), presentant per a cadascun d’ells la
documentació següent:
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SOBRES A i B PER LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE
BANYOLES (LOT 1):
Les proposicions es lliuraran, exclusivament, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
El sobres o arxius electrònics es presentaran tancats amb paraula clau.
Tots els documents s’han de presentar signats electrònicament per la persona que
ostenti la representació formal de l’empresa.
- Veure: “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.5.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SOBRES A, B i C PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ,
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA
DE L’ESTANY (LOT 2):
Les proposicions es lliuraran, exclusivament, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
El sobres o arxius electrònics es presentaran tancats amb paraula clau.
Tots els documents s’han de presentar signats electrònicament per la persona que
ostenti la representació formal de l’empresa.
- Veure: “Annex I PCA CCPE clàusula 22
Dissetena. Constitució i actuació de la mesa de contractació
-

Composició de la mesa de contractació

President

Titulars
Sr. Francesc Castañer Campolier.
president del CCPE

Suplents
Sr. Francesc Xavier Quer Bosch,
vicepresident del CCPE
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Vocals

Sr. Albert Tubert Yani, regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament de
Banyoles
Sra. Rosa Maria Melero Agea
secretària de l’Ajuntament de
Banyoles.
Sra. Maria Casadevall Viñas.
secretària del CCPE.
Sra. Anna Puig Puigcorbé.
interventora de l’Ajuntament de
Banyoles
Sr. Josep Teixidor Massanas
interventor del CCPE
Sr. Albert Cicres Bosch. cap
d’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Banyoles
Sr. Xavier Almanza Anglada,
tècnic de Medi ambient del CCPE.

Secretària de la Mesa

Sra. Núria Gusó Jané. técnica de
secretària del CCPE.

Sr. Miquel Cuenca Vallmajo,
tercer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Banyoles
Sra. Cristina Palomino Pellicer.
cap de serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Banyoles.
Sra. Alicia Fuentes Company.
TAG del CCPE
Sra. Ester Gironès Alabau.
tècnica de Serveis Econòmics de
l’Ajuntament de Banyoles.
Sr. Francesc Feliu Badosa, tècnic
de Serveis Econòmics del CCPE
Sr. Daniel Latorre Espeso. tècnic
de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Banyoles.
Sra. Carmen Bustinduy Conesa,
tècnica de Medi Ambient del
CCPE.
Sra. Dolors Pujol Colom, cap de
negociat del Servei de Recaptació

Per a l’adequada composició de la Mesa de contractació hauran d’assistir la majoria
absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència del president, la
secretària i l’interventor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany o dels seus suplents.
D’acord amb el que disposa l’article 326.5 de la LCSP, la Mesa de contractació podrà
demanar l’assessorament de tècnics o d’experts independents amb coneixements
acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

Rebuig de les proposicions

Quedaran excloses del procediment d'adjudicació del contracte les proposicions
presentades pels licitadors que no reuneixin els requisits de capacitat i solvència o
classificació exigits, o no aportin o esmenin la documentació acreditativa de la seva
personalitat, capacitat i solvència,
En la valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors es procedirà,
mitjançant resolució motivada, a la no admissió d'aquelles proposicions que incorrin en
alguna de les causes següents:
Superar el pressupost màxim de licitació.
No valorar la totalitat de l’objecte a executar o contenir càlculs o mesuraments
manifestament erronis que no siguin merament aritmètics.
Presentar discordança en l’oferta econòmica entre la xifra expressada en lletra i en
nombre, tret que sigui evident que es tracta d’un mer error de transcripció.
Presentar més d’una proposició o subscriure proposta en unió temporal amb altres
empresaris si s’ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal.
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Presentar proposicions amb variants, o presentar variants diferents de les previstes
quan expressament s’hagin previst.
Presentar ratllades o esmenes en els documents de l’oferta que no permetin conèixer
amb claredat el contingut exacte i íntegre de la mateixa.
Presentar l’oferta en un model substancialment diferent de l’establert en aquest plec o
sense respectar les normes que per presentar ofertes s’estableixen. Presentar l’oferta
tècnica sense ajustar-se als criteris formals assenyalats en els plecs tècnics (Annex
PPTP Banyoles/PPTP CCPE) quan la desviació pot permetre alterar el seu contingut
o col·loqui al contractista en una situació d’avantatge davant la resta de licitadors.
Incloure en el sobre "B" i/o "C" (contracte del Consell Comarcal) dades que hagin de
figurar en l'altre sobre si comporten anticipar el coneixement de dades que hagin de
valorar-se en la següent fase o impedeixi la completa valoració de l'oferta tècnica en el
moment d'obertura del sobre "B".
Presentar l'oferta fora de termini o d’hora.
No esmenar en el termini establert les deficiències que la Mesa de contractació hagués
detectat en la declaració responsable.
Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les condicions del
plec de clàusules administratives o de les prescripcions tècniques, o de la memòria
dels serveis, així com l'incompliment de la normativa aplicable a l'execució del
contracte.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Realitzar ofertes tècnicament inviables o manifestament defectuoses o amb
indeterminacions substancials, o amb incoherències manifestes entre les ofertes en els
diferents criteris valorables, o per altres imprecisions bàsiques en els continguts de les
ofertes.
Reconeixement per part de licitador, en l'acte d'obertura de les proposicions
econòmiques o amb anterioritat o posterioritat a aquest, que la seva proposició pateix
d'error o inconsistència que la fan inviable.
No justificació de l'oferta realitzada en cas d'estar sotmesa en presumpció de temeritat
o no ser acceptada la justificació presentada per l'òrgan de contractació a la vista dels
informes tècnics demanats a tal efecte.
Les ofertes excloses no seran preses en consideració en el procediment d'adjudicació.
Es podran sol·licitar, en tot cas, aclariments a les ofertes per poder aportar algun
document o format que per error no s'hagi inclòs, però que es dedueixi amb claredat el
seu contingut de la resta de documentació sí s´ha aportat i que no afegeixi cap
element nou susceptible de valoració. Igualment es podran sol·licitar aclariments per
aclarir imprecisions o errors materials o matemàtics en les ofertes on l’esmena es
dedueixi amb claredat de la documentació aportada en l'oferta.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Actuació de la mesa de contractació

De totes les reunions de la Mesa de contractació s'aixecarà acta succinta reflectint el
desenvolupament de la mateixa. Es justificarà adequadament la valoració que es doni
a cada oferta en cada criteri. Quan se sol·licitin informes tècnics de valoració,
s'adjuntaran a l'acta, fins i tot en el cas que la Mesa es separi del criteri de l'informe.
De totes les actuacions de la Mesa se’n deixarà constància en les actes corresponents
en les que s’hi farà constar el resultat del procediment i les seves incidències.
PROCEDIMENT D’OBERTURA DELS SOBRES DEL LOT 1: CONTRACTE
BANYOLES.
SOBRE A
Es podrà accedir a la documentació del sobre A 24hores després d’haver finalitzat el
termini de presentació d’ofertes.
La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures i
qualificarà la documentació continguda en el sobre A. En cas d’observar defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin
en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, a l’adreça o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el DEUC, d’acord amb la clàusula 22 d’aquestes
disposicions de caràcter general.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 23 d’aquestes
disposicions de caràcter general.
SOBRE B
La data d’obertura del sobre B es publicarà en el perfil del contractant.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta.
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a través de l’e-Notum.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 23
d’aquestes disposicions de caràcter general.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de
Banyoles la corresponent proposta d’adjudicació. Per realitzar aquesta classificació, la
Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 2.3 del Plec
de clàusules administratives particulars del contrecte de Banyoles (Annex I).
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
PROCEDIMENT D’OBERTURA DELS SOBRES DEL LOT 2: CONTRACTE CONSELL
COMARCAL
SOBRE A
Es podrà accedir a la documentació del sobre A 24hores després d’haver finalitzat el
termini de presentació d’ofertes.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives de disposicions de caràcter general ha estat
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La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures i
qualificarà la documentació continguda en el sobre A. En cas d’observar defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin
en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, a l’adreça o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el DEUC, d’acord amb la clàusula 22 d’aquestes
disposicions de caràcter general.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 23 d’aquestes
disposicions de caràcter general.
SOBRE B

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

La data d’obertura del sobre B es publicarà en el perfil del contractant. La seva obertura
es durà a terme el mateix dia d’obertura del sobre A sempre que no s’hagi d’esmenar
errors en la documentació presentada en el sobre A.
L’obertura del sobre B identificat com “PROPOSTA SUBJECTE A AVALUACIÓ
MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR”, es durà a terme amb la finalitat d’avaluar-ne el
seu contingut d’acord amb els criteris indicats en:
Veure:
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 24
L’acte començarà amb un pronunciament exprés sobre la qualificació de les
proposicions realitzada per la Mesa, identificant les admeses, les excloses i, en aquest
cas, els motiu de la seva exclusió.
Seran exclosos del procediment de licitació aquells licitadors que hagin incorporat en el
SOBRE B la documentació que hagi de ser avaluada mitjançant xifres o percentatges
i que hauria d’estar inclosa en el SOBRE C.
De totes aquestes actuacions se’n deixarà constància en les actes corresponents en les
que s’hi farà constar el resultat del procediment i les seves incidències.
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SOBRE C
L’acte d’obertura del SOBRE C començarà, quan no hi hagi SOBRE B, amb un
pronunciament exprés sobre la qualificació de les proposicions realitzada per la mesa,
identificant les admeses, les excloses i, en aquest cas, els motiu de la seva exclusió.
En el cas que hi hagi criteris objecte d’avaluació prèvia, es donaran a conèixer en aquest
acte el resultat de la seva avaluació.
Tot seguit, la mesa de contractació procedirà a la obertura del SOBRE C “OFERTA
ECONÒMICA I PROPOSTA SUBJECTE A AVALUACIÓ POSTERIOR” d’aquelles
licitadors que hagin estat admesos, i es donarà lectura a les ofertes econòmiques.
La documentació que contingui aquest sobre serà avaluada de conformitat amb els
criteris indicats :
Veure:
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 24
-

Ofertes anormalment baixes
En els casos en què l'òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable
per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa, solament podrà
excloure-la del procediment de licitació prèvia tramitació del procediment que estableix
l’article 149 de la LCSP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Concretament, la mesa de contractació haurà de demanar a l’empresa presumptament
incursa en presumpció d’anormalitat per a què, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
a comptar des de l’enviament de la corresponent comunicació a l’adreça de correu
electrònic designada pel licitador, presenti justificació sobre aquelles condicions de
l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la
mateixa.
En el procediment haurà de sol·licitar-se l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Cadascuna de les administracions designarà un tècnic/a per a la valoració de les ofertes
presentades.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació de l'establert en l'article 201 LCSP.
S'entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels
preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en
hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes econòmiques, en
principi, amb valors anormals o desproporcionats:
Veure:
- Annex I PCA Ajuntament Banyoles: Clàusula 2.8
- Annex II PCA Consell Comarcal: Clàusula 25
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La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel
licitador en termini i elevarà de forma motivada la corresponent proposta d'acceptació o
rebuig a l'òrgan de contractació de cada entitat, segons el Lot.
Si la Mesa de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els
informes emesos, estimés que l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals, l'exclourà de la classificació i acordarà l'adjudicació a favor
de la millor oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per varies ofertes després de l’aplicacio
dels criteris d’adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels
criteris socals establerts en l’article147.2 de la LCSP.
Posteriorment, la mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb
millor puntuació. La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de
l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
L’exclusió d’un licitador haurà de ser-li notificat amb indicació dels recursos que siguin
procedents contra aquesta.
Del resultat d’aquestes actuacions el Consell Comarcal n´emetrà certificació que
traslladarà a l’òrgan de contractació de l´Ajuntament de Banyoles i a l´òrgan de
contractació del Consell Comarcal PE per a que resolguin sobre l´adjudicació dels
respectius contractes.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Divuitena. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a l´adjudicació.
Els serveis corresponents del Consell Comarcal requeriran al licitador que hagi presentat
la millor oferta en cadascun dels lots perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar
des del següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa del
compliment dels requerits previs a l´adjudicació, a cadascuna de les entitats locals (Lot
1 – Registre de l’Ajuntament de Banyoles i Lot 2 – Registre del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany:
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusules 2.9
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 28

Dinouena. Garantia definitiva i complementària
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusules 2.10
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 29
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Vintena. Adjudicació del contracte
L'òrgan de contractació de l’Ajuntament de Banyoles i el del CCPE adjudicaràn els
contractes, mitjançant resolució motivada, al licitador que hagi realitzat l'oferta
econòmica i socialment més avantatjosa en conjunt, d'acord amb la proposta que hagi
realitzat la Mesa de contractació.
Amb anterioritat el CCPE haurà tramès a l’Ajuntament de Banyoles tota la documentació
original o còpia autenticada del procés seguit.
A partir d’aquest acord d’adjudicació, cadascuna de les parts serà responsable de la
resolució de quantes incidències poguessin sorgir fins a la seva formalització.
En el supòsit d’interposició de recurs especial en matèria de contractació contra un dels
lots, la formalització dels contractes administratius (d’ambdós lots) quedaran en suspens
fins a la resolució del recurs, de manera que l’inici dels dos contractes administratius
coincideixi en el temps.
Vint-i-unena. Retorn de la documentació original.
En el supòsit que s’hagi presentat documentació original , notificada l’adjudicació del
contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin
interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició
dels interessats, els quals, durant el termini de sis mesos des de l’adjudicació del
contracte podran demanar, per escrit, la devolució de la documentació mitjançant
instància presentada al Registre del Consell Comarcal.
Transcorregut aquest termini, l’Administració no estarà obligada a seguir-la custodiant

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Vint-i-dosena. Notificació i ús de mitjans electrònics
D’acord amb la DA quinzena de la LCSP la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es tramitin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el que disposen la LCSP i la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
A aquests efectes s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC o declaració responsable, d’acord amb el que
s’indica en la clàusula 2.3 d’aquest plec.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat per les persones designades,
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte, en l'apartat de notificacions de la
pàgina web de la Seu electrònica https://seu.banyoles.cat.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació
amb certificat digital o amb contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
acreditada la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=estany&reqCode=viewDetail&idCap=2967458
Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació
automàticament.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual d’aquesta licitació de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic,
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació
de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com
al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit.
CERTIFICATS DIGITALS:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016 de 31 de maig, serà suficient
l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut
de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
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seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura del DEUC i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris,
s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb
l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis
de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a
signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Vint-i-tresena. Al·legacions i recursos. Jurisdicció competent
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els actes de la Mesa o de l’òrgan de contractació pels quals s’acordi
l’admissió o inadmissió de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes,
incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a
conseqüència de l’aplicació de l’art. 149 de la LCSP; els acords d’adjudicació del
contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en
els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Els terminis per a la interposició del recurs especial són els establerts a l’article 50 de
la LCSP.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació (en supòsits diferents dels indicats anteriorment) i l’extinció d’aquest
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, i
en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació conjunta, que comprén les
actuacions que van des de la publicació de l’anunci de licitació fins la realització de la
proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació als corresponents òrgans de
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contracció de cada Lot (Lot 1 - Ajuntament de Banyoles i Lot 2 -Consell Comarcal del
PE), l’òrgan responsable per la tramitació de les actuacions necessaris fins la resolució
del recurs és el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
No obstant això, serà preceptiu informe conjunt de l’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany per actuacions que facin referència al “Contracte residus
Banyoles”.
Un cop realitzada la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació, les
actuacions que van des de l’acord d’adjudicació fins a la formalitzacio del contracte i la
posterior execució del mateix, l’òrgan responsable per la tramitació de les actuacions
necessàries fins la resolució del recurs serà l’Ajuntament de Banyoles pel que fa al Lot
1, i el Consell Comarcal pel que fa al Lot 2.
En cas que es presentés per error aquest recurs al CCPE es remetrà a l’òrgan de
contractació de l’Ajuntament de Banyoles a qui li correspondrà la seva
tramitació.
-

Ordre jurisdiccional competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb
expressa submissió als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici de que, si es
el cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de contractació regulat
per l’article 44 de la LCSP.
DISPOSICIO ADDICIONAL

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En cadascun dels annexos del PCA Banyoles (I) i PCA Consell Comarcal (II) que regulen
els dos contractes administratius de serveis hi consten els annexos que fan referència
aquestes disposicions de caràcter general i la documentació que s´ha d´incorporar en
cada sobre degudament referenciada.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 5 (Annexos)
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 21

ANNEX I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
DEL MUNICIPI DE BANYOLES
ANNEX II PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS,
CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE
REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ
I
VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per
a la contractació del servei de recollida i transport municipals als municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres,
Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha
estat aprovat pel Ple, en sessió EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de
2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX II PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS,
CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE
REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ
I
VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY.
El present plec preveu la regulació de les prescripcions específiques en quant al
procés de licitació de la CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DELS
CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA
I TRNSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L´ESTANY RESPECTIVAMENT, les quals
complementen i, les particulars per al:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ,
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA
DE L’ESTANY.
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recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI,
CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES,
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL
PLA DE L’ESTANY.
PODER ADJUDICADOR: CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS
EXPEDIENT NÚM: X2021001796
CONTRACTACIÓ ANTICIPADA: NO

HARMONITZAT: SI

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 3.433.252,37€, IVA inclòs
DESCRIPCIÓ: SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DELS
MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA,
PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I
VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ: OBERT (article 156 LCSP). Tramitació ordinària.

ÍNDEX
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
3. Documentació incorporada a l’expedient
4. Naturalesa i règim jurídic del contracte
5. Òrgan de contractació
6. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
7. Responsable del contracte
8. Valor estimat del contracte
9. Pressupost base de licitació
10. Existència de crèdit
11. Termini d’execució del contracte i lloc de prestació del servei
12. Pròrroga del contracte
13. Admissió de variants
14. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
15. Notificacions.
16. Aptitud per contractar
17. Classificació del contractista i solvència de les empreses licitadores
18. Integració de la solvència amb mitjans externs
19. Concreció de les condicions de solvència
20. Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
21. Presentació de documentació i de proposicions
22. Forma i contingut de les proposicions
23. Mesa de contractació
24. Criteris d’adjudicació del contracte
25. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
26. Criteris de desempat
27. Qualificació de la documentació presentada, obertura de pliques i valoració .
28. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs
29. Garantia provisional, definitiva i complementària
30. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
31. Adjudicació del contracte, notificació i publicitat
32. Formalització del contracte
33. Retorn de la documentació original
CAPÍTOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
34. Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte.
35. Risc i ventura.
36. Lliurament dels béns.
37. Execució defectuosa i demora.
38. Règim de penalitats administratives generals d’aplicació
39. Modificació del contracte
40. Suspensió del contracte.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES
PARTS
41. Abonaments a l’empresa contractista
42. Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista.
43. Obligacions mediambientals, laborals, socials i de transparència.
44. Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis.
45. Deure confidencialitat.
46. Protecció de dades de caràcter personal.
47. Altres obligacions de l’empresa contractista
48. Prerrogatives de l’administració
CAPÍTOL V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
49. Successió en la persona del contractista
50. Cessió del contracte
51. Subcontractació
52. Revisió de preus
CAPÍTOL VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
53. Termini de garantia
54. Resolució del contracte
55. Règim de recursos i jurisdicció competent
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ANNEXOS:
MODELS DE PRESENTACIÓ
Annex 1. a) Model DEUC
b) Declaració Responsable Complementària al DEUC
Annex 2.
Annex 3.
Annex 4.
Annex 5.
Annex 6.

Model de criteris valorables mitjançant judicis de valor
Model de criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges
Model de compromís per la integració de la solvència amb mitjans externs
Model de declaració relativa a l’Impost d’activitat econòmiques
Model de descripció de prestacions que l’adjudicatari té intenció de
subcontractar
Annex 7. Model de compromís d’adscripció de mitjans al contracte
Annex 8. Model Aval
Annex 9. a) Model de declaració responsable allotjament de dades (sobre A)
b) Encàrrec de tractament de dades personals
Tots els annexes a presentar han de ser signats electrònicament pel representat
legal de l’empresa licitadora
ANNEXOS INFORMATIUS

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Annex 10.Vehicles a subrogar i amortitzacions
Annex 11. Personal a subrogar
Annex 12.Conveni col·lectiu de treball entre l’empresa UTE Urbaser, SA & Anfruns
Garriga, adjudicatària del servei i treballadors adscrits del centre de treball del
Pla de l’Estany per als anys 2020-2025 (Codi 1384).
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (Clàusula 1, 2)
1.1 Descripció de l’objecte del contracte:
És objecte d’aquest contracte la contractació DEL SERVEI DE RECOLLIDA I DE TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ,
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE
CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY.
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de RECOLLIDA DEL REBUIG, LA MATERIA
ORGÀNICA, EL PAPER, EL VIDRE I ELS ENVASOS DELS RESIDUS MUNICIPALS DOMÈSTICS
I COMERCIALS del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que comprèn els municipis de CAMÓS,
CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT,
PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ i VILADEMULS, i incorpora el
subministrament dels camions compactadors de recollida de residus i els contenidors equipats amb
la tecnologia d’identificació necessària per a la prestació del servei.

Es tracta d’un contracte mixt de serveis i subministrament. Del desglossament del
pressupost es pot concloure que la despesa del VEC en concepte de subministrament de
bens és de només 480.428,25 euros(IVA exclòs) i representa només un 15,39% del total
del contracte sense modificacions, essent la despesa en concepte de serveis
(2.640.710,28 euros) la principal del contracte. Així, i d’acord amb el establert en l’article
18 de la LCSP ens atendrem al caràcter de la prestació principal que és la de contracte
de servei per determinar les normes que regeixen l’adjudicació d’aquest contracte

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1.2 Codi CPV:
90511100-2 Serveis de recollida de residus
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d'escombraries
90511400-6 Serveis de recollida de paper
90512000-9 Serveis de transport de residus
Codi CNAE:
3811- Recollida de residus no perillosos
1.3 Divisió en lots: NO
Justificació de la NO divisió en lots:
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots ja que:
La prestació dels servei de recollida de residus té ple sentit en l’àmbit comarcal, sobretot en el
present cas, en què els municipis tenen poca població i a la vegada tenen nuclis dispersos. La
unificació del servei, compartir maquinària i personal és essencial per obtenir una correcte
prestació que sigui sostenible per aquests municipis tant des de la vesant econòmica com
mediambiental .
Tenint en compte el servei de partida, veiem que aquest servei s’ha vist reduït amb la separació
del servei del municipi de Banyoles, inclòs al servei comarcal fins ara, i que passarà a prestar-se
pel propi Ajuntament. Representa per si mateixa una separació dintre de la contractació, a la
vegada que configura un nou àmbit d’actuació i les seves possibilitats de gestió. la contractació
5
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conjunta esporàdica dels contractes per a la: PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE
RECOLLIDA I TRNSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L´ESTANY RESPECTIVAMENT, per si mateixa ve a
representar una divisió en lots.
1. Per la correcta prestació del contracte
2. El servei està contemplat per a l’optimització dels costos i el compliment de les ràtios d’estabilitat.
En cas de fer divisió en lots provocaria un augment considerable dels costos efectius del servei,
en contra de les pròpies directrius de l’Administració General de l’Estat a aquests efectes.
D’altra banda la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic doncs hi ha vehicles i
personal compartits entre diferents serveis (recollida de residus comercial i domèstics, i recollida
de les diferents fraccions), motiu pel qual en el cas de licitar per lots i tenir diferents contractistes
per cadascun dels serveis, dificultaria la correcta execució de l’objecte del contracte i en faria
disminuir l’eficiència.
Així mateix, la contractació en un sol lot (que configura el contracte del CCPE) permet reduir els
costos del servei en poder optimitzar l’ús dels diferents mitjans de personal, material , equipaments
i instal·lacions fixes, que es poden utilitzar de manera compartida i coordinada entre les diferents
recollides. En cas de fer divisió en lots provocaria un augment considerable dels costos efectius
del servei, en contra de les pròpies directrius de l’Administració General de l’Estat a aquests
efectes.

1.4 Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte: (Clàusula 2)

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, estan acreditats a l’expedient, d’acord amb la memòria
justificativa emesa pel cap de Servei de Medi Ambient, articles1.1, 28 i 116.4 e) de la LCSP i l’òrgan
de contractació.
D’acord amb el que estableix l’article 28.1 de la LCSP, la contractació del servei de recollida del
rebuig, de la matèria orgànica, el paper, el vidre i els envasos dels residus municipals domèstics i
comercials és necessària per complir i dur a terme el servei de recollida de residus. Els ajuntaments
són titulars de les competències de la recollida i tractament de residus municipals d’acord amb
els artícles 25.2.b) i 26.1 de la llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local i l’artícle
42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. A la vegada el
Consell Comarcal del Pla de l’estany, d’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret legislatiu 2/2003
de 28 d’abril TRLMRLC, i l’article. 25 .1 c) del Decret Legislatiu 4/2003 Text refós de la llei comarcal,
disposa entre les seves competències aquelles que li deleguin els municipis . Així mateix, d’acord
amb l’article 51 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de residus, el Consell Comarcal pot exercir la delegació de les competències en matèria
de gestió de residus municipals.
La realització dels serveis objecte d’aquest contracte requereix d’una elevada quantitat de mitjans
materials i humans. La tipologia i especificitat dels mitjans materials a utilitzar, el seu elevat cost
d’adquisició i la necessitat de personal suficient i qualificat fan que el plantejament de la realització
per mitjans propis sigui ineficient suposant un important augment del cost del servei.
El material de subministrament que s’adquireix, cubells i vehicles especialitzats, és necessari i
imprescindible per a la realització del servei i la seva implantació és del tot necessari que s’efectui
6
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a l’entrada en funcionament del nou servei que es correspon al nou contracte, de manera que es
justifica i és necessari que sigui l’empresa adjudicatària, que també serà la que els utilitzarà en la
prestació del servei per assegurar la eficiència i seguretat precisa en els treballs.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany no disposa de mitjans propis suficients, ni humans ni
materials ni infraestructures adients per a la realització dels serveis que s’inclouen en el plec de
prescripcions tècniques d’aquest contracte (veure Informe d’insuficiència de mitjans).
La insuficiència de mitjans fa que sigui necessari externalitzar la prestació d’ aquest servei.

1.5 Tipificació del contracte (Clàusula 4):
Contracte administratiu de SERVEIS (articles 17 i 25 de la LCSP1)
Es tracta d’un contracte mixt de serveis i subministrament. Del desglossament del
pressupost es pot concloure que la despesa del VEC en concepte de subministrament de
bens és de només 480.428,25 euros (IVA exclòs) i representa només un 15,39% del total
del contracte sense modificacions i sense tenir en compte la pròrroga, essent la despesa
en concepte de serveis (2.640.710,28 euros) la principal del contracte. Així, i d’acord amb
el establert en l’article 18 de la LCSP ens atendrem al caràcter de la prestació principal
que és la de contracte de servei per determinar les normes que regeixen l’adjudicació
d’aquest contracte.
El contracte de serveis que celebri el Consell Comarcal a l’empara dels presents plecs
tindrà naturalesa administrativa, com a contractes típics de serveis definits a l’article 17 de
la Llei de contractes del Sector Públic.
1.6 Contracte Reservat: NO

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: (Clàusula 5)
El Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, o òrgan delegat
3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 6):
Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 7) :
Cap de l’Àrea de Medi Ambient

5. DADES ECONÒMIQUES (Clàusules 8,9 )

Imports expressats en Euros

5.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (Clàusula 8) : 4.681.707,78 IVA exclòs
Any

Import licitació

Pròrrogues

Modificacions
SUMA (VEC)
previstes
(max
20%)

1

La referència a la LCSP s'entén feta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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2021
(oct-des)
2022
2023
2024
2025
2026
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195.071,16 €

39.014,22 €

234.085,38 €

780.284,63 €
780.284,63 €
780.284,63 €
585.213,47 €

195.071,16 €
585.213,47 €

156.056,93 €
156.056,93 €
156.056,93 €
156.056,93 €
117.042,69 €

936.341,56 €
936.341,56 €
936.341,56 €
936.341,56 €
702.256,16 €

780.284,63 €

780.284,63 €

4.681.707,78 €

(gen-set)

TOTAL

3.121.138,52 €

5.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9): 3.433.252,37 €, IVA inclòs
Preu sense IVA : 3.121.138,52. €
Import de l’IVA al tipus del 10% : 312.113.85 €
5.3. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: unitats execució
6 EXISTÈNCIA DE CRÈDIT ( Clàusula 10)
6.1. Aplicació pressupostària:
Recolllida
Treballs realitz.altres empreses Recollida
comarcal de RSU
Treballs realitz. Empreses (rec.comercial)

Partida
21.40.16210.22798
21.40.16210.22799

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Per al finançament d’aquest contracte es reconeix la plurianualitat de la despesa: SI
Atès que es tracta d’un contracte, la despesa del qual té el caràcter plurianual, el Consell Comarcal
es compromet a establir anualment i respecte els exercicis futurs que resultin afectats durant
l’execució del contracte, l’adequada consignació pressupostària per fer front a les obligacions
econòmiques derivades del present contracte, amb càrrec a l’esmentada aplicació pressupostària
del pressupost corresponent.
6.2. Distribució de les anualitats:
Any
2021 (octdes)

2022
2023
2024
2025 (genset)

TOTAL

Base imposable

% IVA

Import IVA

Import total

195.071,16 €

10%

19.507,12 €

214.578,28 €

780.284,63 €
780.284,63 €
780.284,63 €

10%
10%
10%

78.028,46 €
78.028,46 €
78.028,46 €

858.313,09 €
858.313,09 €
858.313,09 €

585.213,47 €

10%

58.521,35 €

643.734,82 €

3.121.138,52 €

312.113,85 € 3.433.252,37 €

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, PRÒRROGUES I LLOC DE LLIURAMENT
(Clàusula 11, 12 i 36)
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7.1. Termini d’execució o durada del contracte: 4 ANYS, la data d’inici de la prestació del servei
prevista és l’1 de novembre de 2021 o la data que es fixi en el contracte d’acord amb l’article 35.1
g) de la LCSP.

7.2. Possibilitat de pròrrogues: SI
SI.

Aquest contracte es podrà prorrogar 1 ANY.

7.2.1 Preavís de pròrroga: Termini general de DOS mesos d’antelació a la finalització del termini
de durada del contracte
7.3 Lloc d’execució de les prestacions: a la comarca del Pla de l’Estany
7.4 Exigència de Programa de Treball: Si
El programa de treball, en el que es concretin els terminis parcials d’execució de les diferents
unitats de servei i el personal que s’hi destini, serà el que es prevegi en el Plecs de Prescipcions
Tènciques (PPT). De conformitat amb aquests documents, l’adjudicatari haurà de presentar
aquesta planificació abans de formalitzar el contracte, tal com s’estableix en aquest plec, formant
part del contingut obligacional d’aquest, i essent possible penalitzar pel seu incompliment, inclòs
amb la resolució del contracte.

8. ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 13)
NO
9. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 14, 26, 30 i
31)
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Tramitació anticipada :

NO

Forma de Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment d’adjudicació: OBERT ( ART. 156 LCSP) caràcter harmonitzat
10. SOLVENCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL ( Clàusules 16,17, 18 i 28 )
10.1. CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA I
TÈCNICA O PROFESSIONAL:

Regeix el disposat a la clàusula desena del plec general amb les espeicificitats següents:
Solvència Econòmica i Financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari s’haurà d’acreditar amb tots els mitjans següents:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
per import igual o superior al valor anual mitjà d’aquest contracte:
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Import mínim:
Import € sense IVA

- Acreditació documental:
Caldrà aportar el certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els imports i riscos
assegurats, i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant el document de
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança en els casos
en què sigui procedent.
b) Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit del servei de recollida de residus que
referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims anys conclosos, haurà de
ser almenys, una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada
és superior a un any, d’acord amb el següent:
-

Import mínim:
Import € sense IVA

-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

936.341,56 €

1.404.512,34 €

Acreditació documental:

Si l’empresari està inscrit en el Registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
En cas contrari per les dipositades en el Registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Les empreses de nova creació, que encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil i els empresaris individuals, acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 declaració
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici
de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el
requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat
de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser
proporcional.
Solvència Tècnica o Professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica i professional de
l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, d’eficàcia,
experiència i fiabilitat , que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte realitzats en els tres últims anys
corresponent al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del contracte. S’haurà d’ indicar
l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
El requisit mínim de solvència serà de l’import acumulat del millor any d’execució que ha
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte d’acord amb el següent:
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Import mínim:
Import € sense IVA

-

655.439,09 €

Forma d’acreditació:

Aquest treballs o serveis s’han d’acreditar mitjançant certificats de bona execució expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.
A efecte de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà al grup i subgrup de classificació al qual
pertanyen uns i altres.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de solvència
tècnica.
b) Indicació del personal que participarà directament en aquest contacte, en especial
l’interlocutor únic de l’empresa.
-

Forma d’acreditació:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i en particular
del responsable de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament
d’aquest. I en concret per participar en la licitació, almenys un dels directius de l’empresa
i el responsable de l’execució del servei haurà d’estar en possessió del títol d’enginyeria
o bé llicenciatura en Ciències Ambientals o relacionat, i acreditar l’experiència mínima de
3 anys en gestió de serveis públics de serveis de recollida de residus.
10.2. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: D’acord amb l’article 77.1 b) de la LCSP, no és exigible
classificació de contractista per als contractes de serveis però si potestatiu pels licitadors.
Classificació empresarial
-

Grup R- Serveis de Transport
Subgrup 5- Recollida i transport de residus
Categoria 4- Igual o superior a 600.000 i inferior a 1.200.000 euros

10.3 INTEGRACIÓ SOLVENCIA MITJANS EXTERNS: SI, si s’escau (Annex 4)
11. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ( Clàusules 19,22 )
11.1 Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Si
Les empreses licitadores han de presentar amb la seva oferta una declaració responsable indicant
el seu compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
suficients per a satisfer-lo correctament.
Annex 7
11.2 Els licitadors hauran d’incloure els noms i la qualificació del personal responsable
d’executar el contracte: SI
L’empresa licitadora proposada com a adjudicatària haurà de presentar una declaració indicativa
dels noms i cognoms del personal adscrit a l’execució del contracte.
11
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 24)
Pluralitat de criteris - Total 100 punts
12.1. Criteris d’adjudcació
Criteris de valoració automàtica (60 punts )
1. Oferta econòmica (50 punts)
El preu de licitació haurà de ser millorat a la baixa.
Inclou la suma dels preus de totes les recollides incloses al contracte (IVA exclòs) corresponents a
totes les partides incloses en els capítols de despesa Fixa i de despesa Variable, per a tots els
sistemes de recollida, calculades conjuntament, i inclouen tant la despesa directa (Despeses de
Personal, amortitzacions i despeses d’explotació) com les despeses generals i el benefici industrial.
Es valorarà segons la fórmula següent:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 = 𝑃𝑀 ∗

𝑃𝑙 − 𝑃𝑖
𝑃𝑙 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

On:
PM: Puntuació màxima (50 punts)
Punti= puntuació obtinguda per l’oferta i
Pi = Preu de l’oferta i
Pl= Preu de licitació
Pmin= Preu de l’oferta més baixa

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

2. Oferta de compra dels camions amortitzats (4 punts)
La descripció i característiques de la maquinària amortitzada subjecte a compra pel licitador
figura a l’annex 10. Els licitadors oferiran un import pel valor de compra dels camions ja
amortitzats i que no s’incorporaran al servei. Es tracta del camió autocompactador Renault
matrícula 8120 DHY i un a escollir entre els dos camions autocompactadors Mercedes Benz
amb matrícula 3623 GND i 5501 GVX. Els licitadors valoraran l’estat dels camions GVX i GND
i mantindran el que estigui en millors condicions, l’altra quedarà fora de servei i s’haurà de fer
oferta de la mateixa manera que pel vehicle DHY.
L’oferta que proposi un import total més alt per la compra al consell comarcal dels camions
amortitzats que no seran utilitzats al servei, obtindrà la màxima puntuació. Les ofertes es puntuaran
Pi de manera proporcional, segons la fórmula següent:
𝑃𝑖 = 4 ∗

𝑂𝑖
𝑀𝑂

On
Pi és la puntuació obtinguda per cada oferta
Oi és l’oferta en € presentada per cada licitador en base imposable
MO és l’oferta amb l’import més alt, complint les condicions d’aquest apartat
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3. Termini de desplegament del contracte ( 6 punts)
Es valora el termini d’implementació del nou model del servei en el termes recollits en el PPTP.
Es puntuarà l’oferta d’acord amb el termini d’implementació al qual es compromet el licitador
i que inclouen la posada en marxa de la nova recollida porta a porta amb la nova maquinària
i la que es proposi addicionalment, tenint en compte que el temps màxim és de 6 mesos. Es
presentarà calendari/programació d’implantació dels serveis. El servei es considerà impla ntat
si la recollida es fa d’acord amb l’indicat al plec tècnic i l’oferta presentada, i amb els camions
bicompartimentats de nova incorporació (o en el seu defecte amb vehicles llogats d’igual
característiques fins a l’arribada dels nous vehicles).
Forma de valoració: Es donaran fins a 6 punts d’acord amb el quadre que es detalla tot seguit,
tenint en compte, que es calcula el període de desplegament a partir de la formalització del
contracte, el mes d’agost es considera inhàbil.
Període de desplegament (mesos)
Igual a 6 mesos
Igual a 5 mesos i mig
Igual a 5 mesos
Igual a 4 mesos i mig
Igual a 4 mesos
Igual a 3 mesos i mig
Igual o menys a 3 mesos

Punts
0
1
2
3
4
5
6

La proposta de termini presentada serà la que es tindrà en consideració a efectes de les
condicions especials d’execució i d’establiment de penalitats.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Criteris sotmesos a judici de valor (puntuació màxima 40 punts)
Es valorarà la qualitat dels recursos i la proposta organitzativa presentada. Prevaldrà que els
recursos aportats siguin adequats i degudament justificats per a cada servei, així com la coherència
en la totalitat de la proposta i les sinèrgies entre serveis. Com criteri general es valoraran les
propostes per sobre dels mínims exigits al plec de prescripcions tècniques .
Mètode de valoració dels criteris
Els criteris de puntuació segons cada apartat es valoraran per cada oferta comparativament
seguint el mètode següent; la millor oferta rebrà la màxima puntuació i la resta seguint el criteri
següent:


100% Oferta Excel·lent. Millor Oferta. Quan els recursos, prestacions ofertes i
organització siguin innovadores, aportin avantatges excel·lents, superant en quantitat i
qualitat als demanats al plec amb un servei amb un nivell molt alt de qualitat i seguretat i
que sigui la millor proposta rebuda.



60% Oferta Notable. Quan els recursos, prestació i organització ofertats milloren
notablement i sens dubte el demanat al plec i aporten avantatges, però aqueste s no es
consideren excel·lents però són significatives i rellevants.
13
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30% Oferta Acceptable. Quan l'oferta satisfà les necessitats mínimes al demanat al PPT
i aporta algun avantatge poc significatiu o innovació poc rellevant.



0 Oferta Suficient. Si la proposta satisfà només les necessitats mínimes recollides al Plec
Tècnic. No es detalla l’aportació de recursos requerits o bé se n’aporten de no sol·licitats
al plec, de forma injustificada i que no aporten cap avantatge.

En la puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor es tindran en compte les propostes que
representin una millora en la prestació tant quantitativa com qualitativa del servei, i també les
propostes innovadores, de tipus mediambiental o social.
Entre d’altres, es tindran en compte les consideracions de tipus mediambiental, com:







Les rutes i itineraris proposats mostrin una coherència que afavoreixi els menors
desplaçaments.
Maquinaria que afavoreixi la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
La col·laboració amb empreses del tercer sector.
Una gestió més sostenible de l’aigua
El foment de l’ús de les energies renovables
La promoció del reciclatge de materials

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Cal presentar una memòria tècnica de com a màxim 50 pàgines amb interlineat 1 i tipografia
Arial 11, amb la descripció detallada dels següents criteris, els quals es puntuaran d’acord
amb els barems següents:
Criteris sotmesos a judici de valor
1.- Proposta tècnica de prestació del servei de recollida i transport de residus
(rutes)
2.- Proposta tècnica en vehicles de recollida i de suport
3.- Proposta de vehicles i material de reserva
4.- Programa de manteniment dels vehicles i maquinaria
5.- Proposta d’accions de millora continuada del servei
6.- Organització i coordinació del servei
7.- Proposta de procediment de resolució d’incidències
8.- Pograma de manteniment i reparació de contenidors i àrees d'aportació
9.- Programa de manteniment i substitució dels elements d'identificació

40 punts
15 punts
6 punts
2 punts
2 punts
3 punts
4 punts
3 punts
2 punts
3 punts

1.- Proposta tècnica de prestació del servei de recollida i transport de residus (rutes)
Puntuació màxima 15 punts.
Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica que detalli l’organització dels serveis en
diferents equips i rutes, detallant amb claredat, la composició i nombre dels equips humans i
materials previstos i que permetin realitzar els treballs amb la major eficiència, eficàcia i seguretat
possibles, detallant les justificacions i necessitats que es detallen a continuació, de forma
desglossada seguint els següents apartats:
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1. A. Organització del servei de recollida porta a porta a habitatges. (5 punts). Proposta
organitzativa de les tres rutes, detallant els mitjans humans i materials, freqüències dels serveis i
programació i disseny de les rutes proposades. En concret es valorarà:
Adequació del servei proposat als criteris descrits als plecs tècnics. La justificació i coherència en
el dimensionat del servei: rutes, habitatges totals servits, horaris, adaptació a les necessitats
específiques (carrers estrets, habitatges apartats, blocs, ...), previsió de Kg màxims per ruta,
previsió de transferència, descripció de sistemes previstos de recollida de tèxtil sanitari, gestió de
desbordaments. Es valorarà també la distribució dels recursos utilitzats en les diferents poblacions
i la personalització de les rutes, adaptació als horaris establerts si s’escau, mínima interferència de
les rutes en la vida del municipi (descans del veïnat, horari escolar, laboral, mercats ...).
1.B. Organització i dimensionament del servei de recollida d’àrees tancades (2 punts).
Proposta organitzativa d’itineraris, detallant els mitjans humans i materials, freqüències dels serveis
i programació i disseny dels itineraris proposats. En concret es valorarà:
Adequació del servei proposat als criteris descrits als plecs tècnics. La justificació i coherència en
el dimensionat del servei: itineraris, habitatges totals servits, horaris, adaptació de freqüències a les
necessitats específiques (variabilitat estacional, intensitat diferent, ...), previsió de Kg màxims per
ruta, previsió de transferència, descripció de sistemes previstos de recollida de tèxtil sanitari, gestió
de desbordaments, neteja dels espais, descripció del servei de repassos i recollida de l’entorn dels
contenidors i les àrees.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1.C. Organització i dimensionament del servei de recollida comercial, i resta industrial (2
punts). Proposta organitzativa d’itineraris, detallant els mitjans humans i materials, freqüències
dels serveis i programació i disseny dels itineraris proposats Es valorarà la integritat amb altres
serveis i la coherència d’itineraris per obtenir el màxim rendiment dels recursos, i els mínims
desplaçaments. Caldrà detallar el mètode de repartiment de pesos per usuari per facilitar la
facturació.
1. D. Descripció i organització dels serveis complementaris (1 punt). Proposta organitzativa
d’itineraris, detallant els mitjans humans i materials, freqüències dels serveis i programació i disseny
del la recollida del vidre, organització del transport de la FORM al punt de tractament, i altres serveis
complementaris de la brigada de reforç o d’altres que proposi el licitador. Es valorarà l’adequació
dels serveis proposats als criteris descrits als plecs tècnics, la complementarietat amb altres serveis
i les propostes específiques que millorin la recollida en mercats, concerts, fires i altres actes
puntuals.
1.E. Descripció de la campanya d’implantació del servei (2 punts). Proposta de la campanya
d’implantació de canvi de model de recollida de residus a cadascun dels municipis de la comarca,
d’acord amb l’annex 9 del Plec Tècnic. Caldrà detallar el total de recursos humans destinats (hores
totals), els mitjans i recursos previstos, el cronograma i pla de treball. Es valorarà el total de mitjans
destinats, l’efectivitat dels mateixos, així com l’adaptació a les necessitats de cada població. Ús dels
recursos i canals propis de cada municipi. Foment de la participació ciutadana. Canals de
comunicació i difusió.
1.F. Descripció detallada de la tecnologia i material associat al servei (2 punts). Descripció de
la tecnologia d’identificació i seguiment associada al servei i als contenidors, cubells, i àrees
tancades, que permeti la identificació i pesatge de les diferents aportacions/recollida de residus. Es
valorarà la facilitat d’ús, la seguretat, fiabilitat, la resistència i durabilitat dels equips, així com la
facilitat de comunicació entre ells i la integració amb el programari de seguiment i control. S’haurà
de detallar els equips aportats, i les seves característiques i tecnologies aplicades en la identificació
de cubells i contenidors, targetes, clauers o altres elements identificadors personals de proximitat
per a l’obertura de contenidors o àrees tancades, els sistemes de lectura embarcats en vehicles,
els sistemes de lectura mòbil (canelleres o altres) sistema de control d’accés a àrees tancades,
15
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connexió i compatibilitats amb diferents software de gestió i sistemes de seguiments proposats,
possibilitats de compatibilitat amb els sistemes de gestió de deixalleria.
1.G. Previsió de modificació dels serveis per incorporar noves recollides (1punt). Cal
presentar una proposta de com es preveu poder modificar el servei per incorporar-hi la recollida de
noves fraccions: l’oli domèstic i el tèxtil usat, en previsió als canvis normatius o a noves necessitats.
Cal descriure com es preveu que es puguin gestionar els canvis preferiblement reorganitzant només
els recursos que es presenten en l’oferta, sense cap increment de cost.
2.- Proposta tècnica en vehicles de recollida i de suport (puntuació màxima de 6 punts )
Proposta tècnica de la maquinària i mitjans ofertats (característiques, prestacions, potencia,
capacitat, tara, per la idoneïtat en l’execució del servei, que es pugui adaptar a les característiques
de les zones de treball. S’avaluarà la idoneïtat dels vehicles en la proposta realitzada en relació als
recursos humans ofertats , així com la capacitat de prestació de servei ininterrompudament. (que
es desglossa, així mateix, en els següents apartats:
2.A. Característiques tècniques dels mitjans materials adscrits als serveis: Es valorarà que
les propostes millorin les característiques tècniques dels mitjans materials adscrits a l’execució del
contracte segons les característiques tècniques fixades en el capítol XII del plec tècnic ( annexes 5
i 11) (prestacions, capacitat, combustible emprat, accessoris instal·lats etc. (puntuació màxima 5
punts), que es valoren de la següent forma:
2.A.1. Vehicles recol·lectors porta a porta (puntuació màxima 2 punts)
2.A.2. Resta de vehicles (puntuació màxima 2 punts)
2.A.3. Compactadora (puntuació màxima 1 punt)

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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2.B. Mesures ambientals (emissions, insonorització i consum) dels serveis de recollida de
residus (puntuació màxima 1 punt).
2.B.1 Proposta de reducció del nivell sonor: Mesures previstes per les empreses per a la
reducció de l’impacte sonor dels serveis. Es valoraran les propostes que aportin les millors solucions
per obtenir resultats de reducció del màxim permès (Directiva 2007 /34 CE) (puntuació màxima
0,5 punt).
2.B.2 Proposta de reducció del consum de combustible: Mesures previstes per les empreses
per a la reducció del consum de combustible dels serveis. Es valoraran les propostes que aportin
les millors solucions per obtenir resultats de reducció de consum i les emissions a l’atmosfera.
(puntuació màxima 0,5 punt)
3 Proposta de vehicles i material de reserva (puntuació màxima 2 punts)
Es valorarà que l’empresa disposi de vehicles propis per ser destinats al contracte com a vehicles
de substitució o a tasques auxiliars, sense cost addicional, en el cas de necessitats de reforç, o de
substitució per avaria o manteniment del material adscrit, i que superin els mínims establerts al
PPTP.
Cal indicar la dedicació de cada vehicle, servei al que anirà destinat, el número i les característiques
dels assignats a cada servei, la matrícula i que s’ajustin a les necessitats del servei.
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Es valorarà de forma comparativa entre les diverses propostes . L’oferta que presenti la millor
proposta en relació a aquests criteris, obtindrà la màxima puntuació i la resta es valoraran en
proporció decreixent.
Nombre d’unitats
Antiguitat, Característiques i Equipament
-

1 punt
1 punt

Major nombre d’unitats que s’ajustin a les necessitats del servei. No es tindran en
compte aquells vehicles que no es considerin adequats o necessaris.
Menor antiguitat total, resultant de la suma de les antiguitats de cada un dels vehicles
Es valorarà millor aquells vehicles de característiques i dotats de l’equipament que
millor s’ajusti a les necessitats del servei.

4. Programa de manteniment dels vehicles i maquinaria (puntuació màxima 2 punts)
Cal proposar un Pla de manteniment, d’acord amb el contingut de l’apartat 12.5 del Plec Tècnic que
detalli el calendari, organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició dels elements de la
contracta inclosos els de reserva. (vehicles, maquinària, exclosos els contenidors, àrees tancades
i el material d’identificació).
Es valorarà:
-

Manteniment preventiu. (puntuació màxima 1 punt)

Es valoraran els plans i calendaris de manteniment preventiu previstos per als diferents vehicles i
la maquinària, incloent-hi la neteja, donant la màxima puntuació a la proposta amb un pla de
manteniment preventiu més adequat i complet.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

Manteniment correctiu. (puntuació màxima 1 punt)

Els protocols de manteniment correctiu hauran de definir el sistema establert per garantir eficaçment
la reparació del material/vehicles avariats (s’haurà d’indicar el temps de reparació previst màxim),
donant la màxima puntuació als protocols de manteniment correctiu més adequats i que garanteixin
la reparació en un temps mínim.
5. Proposta d’accions de millora continuada del servei (puntuació màxima de 3 punts)
Cal proposar un Programa de millora continuada, d’acord amb el contingut de l’apartat 13.4 del Plec
Tècnic, qui inclogui actuacions de formació, comunicació i seguiment de la qualitat i eficàcia dels
serveis. S’avaluaran les propostes d’augment de la productivitat i eficiència en els serveis que
permetin especialment millorar la relació cost-benefici dels serveis i incrementar la recollida
selectiva domèstica de FORM, paper, vidre i envasos i una reducció dels impropis, mitjançant
accions i mesures encaminades a aconseguir una millora continua en els següents àmbits:
- L‘organització dels recursos humans. (puntuació màxima 1 punt)
- El rendiment dels serveis contractats. (puntuació màxima 1 punt)
- La reducció de la taxa l’absentisme. (puntuació màxima 1 punt)
A l’oferta s’haurà d’incloure un programa temporal d’aplicació d’aquestes mesures. Es valorarà el
nombre d’accions proposades, la seva eficàcia i viabilitat, i els beneficis previstos tant en millora del
percentatge de recollida com amb estalvi econòmic.
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6. Organització i coordinació dels serveis (puntuació màxima de 4 punts)
Cal proposar un Sistema de seguiment i control del Servei, d’acord amb el contingut dels capítols
VIII i XIII del Plec Tècnic, i que ha d’incloure el permís d’ús i/o instal·lació d'un software
compatible amb els programes del consell comarcal i ser compartit entre el contractista i el
consell comarcal.
Es valorarà el software que permeti :
 Localització geogràfica de tots els mitjans materials adscrits al servei i transmissió de dades
en temps real (vehicles i smartphones)
 Inventari de tots els elements relacionats amb la contracta (en format GIS) (contenidors,
papereres, rutes, etc. )
 La programació, execució i seguiment del servei, en particular l'assignació diària en temps
real dels mitjans perquè es pugui consultar des dels ajuntaments.
 La gestió d’incidències del propi servei mitjançant el registre d’entrada, l’App de queixes i
incidències o a àrea de medi ambient del consell comarcal responsable del servei .
 La generació d'informes personalitzats i factures
 El manteniment i reparació dels vehicles
 Accés a dades en format adoptat de mutu acord i compatible amb el consell comarcal.
 Indicadors de gestió
 Establiments d’alarmes automàtiques
Aquest sistema haurà d’instal·lar-se en tots els vehicles i maquinària adscrits i de reserva al servei
especificant les característiques i funcionalitats per cada tipologia, indicant les millores en eficiència
q el sistema podrà obtenir. En concret el sistema ha de permetre millorar les rutes dels serveis,
gràcies a que es nodreixi de les dades que es van emmagatzemant durant la prestació del servei i
les consignes que s’hi introdueixin.
S’ha de detallar el material necessari per cada equip, necessitats de llicències i de manteniment si
s’escau.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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7. Proposta de procediment de resolució d’incidències (puntuació màxima de 3 punts)
Cal proposar un Sistema de seguiment i control de Comunicacions i incidències, d’acord amb el
capítol XIII del Plec Tècnic, i que preferiblement estigui integrat al sistema de seguiment i gestió del
servei.
Gestió de queixes, peticions i serveis urgents . Es valoraran amb més puntuació els sistemes
de gestió de queixes i resolució d’incidències que les resolguin en un menor període de temps i que
aportin els sistemes més ràpids, àgils, tecnològics i simples per a aconseguir la resolució
d’aquestes. Cal notificar el tancament de la incidència (Puntuació màxima 1 punt).
Canal de comunicació amb el consell comarcal i els ajuntaments . Es valorarà amb major
puntuació aquells sistemes que ofereixin la comunicació d’incidències entre l’empresa adjudicatària
i el consell comarcal o els ajuntaments amb màxima cobertura temporal i horària, senzillesa,
rapidesa, etc. així com el fet que des de l’ empresa adjudicatària es doni justificant de recepció de
les peticions i de tancament de la incidència. (Puntuació màxima 1 punt).
Canal de comunicació amb els ciutadans. Es valorarà amb major puntuació aquells sistemes que
ofereixin la comunicació d’incidències per part dels ciutadans amb màxima cobertura temporal i
horària, senzillesa, rapidesa, etc. així com el fet que des de l’ empresa adjudicatària es doni
justificant de recepció de les peticions i tancament de la incidència. Es valoraran amb major
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puntuació les plataformes que presentin un format més clar, senzill i intuïtiu. (Puntuació màxima 1
punt).
8. Programa de manteniment i reparació de contenidors i àrees d’aportació (puntuació
màxima 2 punts)
Cal descriure l’organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició dels contenidors i de les
àrees d’aportació, inclosa la seva neteja.
Es valorarà de forma diferenciada:
-

Manteniment preventiu. (puntuació màxima 1 punt)

Es valoraran els plans de manteniment preventiu previstos per als elements de contenció
(contenidors, caixes, etc.), tancaments electrònics , els plans de manteniment previstos per als
vehicles i la maquinària, pel material del servei, i les instal·lacions, donant la màxima puntuació a
la proposta amb un pla de manteniment preventiu més adequat. En relació a la neteja s’ha d’indicar
els mitjans i productes que s’utilitzaran, la freqüència, protocols, i indicar quin abast tindrà la neteja
ordinària.
- Manteniment correctiu. (puntuació màxima 1 punt)
Els protocols de manteniment correctiu hauran de definir el sistema establert per garantir eficaçment
la neteja o reparació/substitució d’elements malmesos davant de incidències i/o accidents(s’haurà
d’indicar el temps de resposta previst).
9. Programa de manteniment i substitució dels elements d’identificació (puntuació màxima
3 punts)
Cal descriure l’organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició dels elements
d’identificació dels contenidors i cubells, inclosos els sistemes de lectura.
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Es valorarà de forma diferenciada:
-

Manteniment preventiu i correctiu (puntuació màxima 2 punts)

Es valoraran els plans de manteniment preventiu i correctiu previstos per als tancaments
electrònics, elements electrònics en cubells i contenidors, targetes identificatives, sistemes de
lectura, donant la màxima puntuació a la proposta amb un pla de manteniment més adequat i que
garanteixi la reparació o substitució en un temps mínim i amb la menor molèstia als usuaris.
- Percentatge de reposició que superi el mínim establert al PPTP (1 punts)
Els licitadors indicaran en les seves ofertes la millora del percentatge de reposició pels contenidors,
cubells i bujols, així com pels tancaments electrònics, en relació al 5 % mínim de reposició establert
al PPTP, per a cada tipus d’element.
12.2 Paràmetres per a determinar el caràcter anormalment baix d’una oferta ( Clàusula 25 )
12.3 Criteris per a resoldre els empats de puntuació: ( Clàusula 26 )
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13. OBLIGACIÓ D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES
CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC / REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES
LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Clàusula 20):
NO
14. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:
Veure clàusula quinzena del Plec general

15. SOBRES O ARXIUS ELECTRÒNICS DE QUE CONSTARAN LES PROPOSICIONS :
Veure cclàusula setzena del Plec general

16. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES : No escau
17. MESA DE CONTRACTACIÓ
Veure clàusula dissetena del Plec general

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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18. ACREDITACIÓ D’HABILITACIÓ EMPRESARIAL ESPECÍFICA ( Clàusula 28 )
NO, no s’exigeix l’acreditació, sense perjudici, si escau, d’acreditar la capacitat d’obrar adient per
a l’execució de les prestacions del contracte.
19. GARANTIES ( Clàusula 29 )
19.1 Garantia Provisional – NO
19.2 Garantia Definitiva – SÍ, 5% de l’import d’adjudicació
19.3 Garantia Complementaria- SÍ, 5% de l’import d’adjudicació (si s’escau)
CONSTITUCIÓ MITJANÇANT RETENCIÓ SOBRE EL PREU: NO
20. CONCRECIÓ DE CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS
ESSENCIALS I OBLIGACIONS PRINCIPALS DEL CONTRACTE (Clàusula 34, 42, 43, 44, 45,
46 i 54)


20.1. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: (article 202 LCSP)



D’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució del contracte.



El contractista haurà de subrogar la plantilla de personal que s’indica en l’Annex 11 i
complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni col·lectiu
d’aplicació, que és el Conveni col·lectiu del servei de recollida i eliminació
d’escombraries i selectiva del Pla de l’Estany, del 2020 al 2025, i que s’adjunta en
l’Annex 12. Així mateix, haurà de subrogar els mitjans mòbils pendents d'amortitzar,
segons l'Annex 10, fent efestius a la tresoreia del Consell Comarcal els imports que
20
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puguin quedar pendents d'amortitzar a l' entrada en vigor del nou contracte.


L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució, que es configura com a
obligació contractual essencial als efectes de la lletra f) de l’article 211 LCSP,
constituirà causa de resolució del contracte. Aquesta condició especial d’execució
serà exigida igualment a tots el subcontractistes que participin en l’execució del
contracte. El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta obligació en un
termini de 10 dies hàbils a partir de la data en que li sigui notificat el requeriment que,
a aquest efectes, li remeti l’òrgan de contractació.



Tanmateix pel que fa al personal, d’acord amb allò que preveu l’article 212 LCSP,
aquesta causa de resolució del contracte només s’acordarà, amb caràcter general, a
instància dels representants dels treballadors en l’empresa contractista; excepte quan
els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin treballadors en els que
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris
deguts per l’empresa contractista superi el 5 per cent del preu d’adjudicació del
contracte, cas en que la resolució podrà ser acordada directament per l’òrgan de
contractació d’ofici.



Els mitjans mòbils i els recursos propis de les empreses que s'ofereixin en les
propostes hauran de ser disponibles en un termini màxim de 6 mesos des de la
formalització del contracte, de manera expressa i absolutament inflexible, o en el
termini inferior que elles hagin estipulat en la seva oferta. A partir d'aquesta data tots
els mitjans han de complir les característiques proposades en les ofertes dels
licitadors. L'incompliment d'aquesta condició és una falta molt greu i podrà ser motiu
de resolució anticipada de la vigència del contracte, i de convocatòria de nova licitació.



Tots els elements que incorpori la proposta tècnica del licitador han de ser valorats
econòmicament pel mateix, per tal que es tinguin en compte en els criteris de
valoració, tant pel que fa als mitjans mòbils, com als mitjans personals, i qualsevol de
les mesures proposades. Qualsevol de les propostes incorporades en l’oferta
comporten el compromís del licitador de mantenir-les durant tota la durada del
contracte.



Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis laborals aplicables; implementar mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
Realitzar les tasques incloses en aquest contracte evitant els riscos pels treballadors
i els usuaris del servei.



Promoure la millora continuada de la recollida selectiva de totes les fraccions, en
quantitat i qualitat i la reducció de la fracció resta.



L’adjudicatari està obligat a transportar els residus a plantes de gestor autoritzat
destinades a la valorització, recuperació o reciclatge d’aquests materials prèviament
autoritzades pel consell comarcal o en el seu cas a la planta de transferència o de
triatge que determini aquest.



L’adjudicatari està obligat a transportar i dipositar el rebuig al dipòsit comarcal de
residus de Puigpalter o a la planta de transferència o triatgi que, en el seu cas
determini el consell comarcal.



A l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de justificar documentalment qu in és el
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gestor autoritzat a qui van destinats els residus i quina és la via de gestió; caldrà
actualitzar aquesta informació cada vegada que hi hagi un canvi de destinació.


Protocol d’actuació davant d’incidències que comportin un impacte ambiental. El
contractista ha de prevenir i en cas que es produeixin, ha de notificar al consell
comarcal qualsevol incidència de servei que tingui una afecció sobre la via pública o
el medi ambient com pot ser: vessaments líquids, la pèrdua d’oli mineral, així com la
pèrdua de residus transportats.



Gestió ambiental ordinària del servei. El contractista ha d’ introduir dins del servei
objecte d’aquest contracte totes les mesures organitzatives i els mitjans possibles per
tal de reduir l’impacte ambiental del servei, i en general les mesures per facilitar la
transició energètica i reduir l’impacte del canvi climàtic. Evitar la dispersió de residus,
la generació de lixiviats i olors i mantenir nets en perfecte estat de conservació els
vehicles, la maquinària, contenidor, àrees d’aportació i qualsevol altre element que
formi part del servei.



L’adjudicatari ha de complir tots els procediments i normes de gestió de residus que
siguin d’aplicació en aquest contracte.



L’adjudicatari haurà de vetllar per la no discriminació per raó de sexe en tots els
aspectes relacionats amb l’execució del contracte i promoure la contractació femenina
i disposar d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.



L’adjudicatari quedarà obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD) i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té
el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.



Actuaran per no posar en risc l' interès públic.



Compliran amb totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en
matèria laboral, Seguretat Social, i seguretat i salut en el treball en relació al personal
del servei, i de protecció de dades personals.



Aplicaran al personal destinat al servei les condicions laborals i retributives més
beneficioses del conveni col·lectiu d'aplicació.



Observaran els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats a
desenvolupar en la prestació del servei. En especial, respectaran els acords i les
normes de confidencialitat protecció de dades personals, i formaran als treballadors
del servei en aquesta temàtica.



Aplicaran mesures de protecció de riscos laborals i de protecció de la salut integral
dels usuaris i treballadors, realitzant activitats adients de formació als treballadors.



Col·laboraran amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
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informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.


Adscriuran els mitjans materials i personals per a l’execució del contracte definits als
apartats corresponents d’aquest Plec de clàusules.



Aportaran la documentació en temps i forma que estableix l'art. 150.2 de la LCSP
(classificació de les ofertes i adjudicació del contracte).

20.2. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE


Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del
contracte en el supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències,
autoritzacions i permisos procedeixin amb vista a executar i lliurar correctament els
serveis objecte del contracte. Així mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses
que l'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són, entre d’altres,
les generals, financeres, d'assegurances, transports i desplaçaments, materials,
instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota
classe de tributs, l'IVA, l'impost que per la realització de l'activitat pogués correspondre
i qualssevol altres que poguessin derivar-se de l'execució del contracte durant la
vigència del mateix



Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i amb les millores proposades
i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans personals i/o materials que hi ha
reflectits. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista té
l’obligació d’ampliar-los o de modificar-los per assegurar el compliment de les seves
obligacions contractuals.



Complir amb totes les obligacions reglamentàries necessàries per a l’exercici de
l’activitat, així com les obligacions fiscals i socials que es derivin de l'exercici de
l'activitat, ja siguin de caràcter local, autonòmic o estatal.



Complir les instruccions que emetin el responsable del contracte o els òrgans
competents del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en les matèries objecte del
contracte.



El contractista designarà una persona com a representant seu, que serà responsable
de la bona execució del contracte, i que haurà de fer d’enllaç amb el corresponent
tècnic/a d’aquesta Corporació i el responsable del contracte, si escau.



El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització
del mateix, així com, si escau, els terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.



L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les
que estableix l’annex V de la LCSP.

23

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 761c981f-d592-453d-94da-425300e04dd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1763798
Data d'impressió: 12/07/2021 09:40:04
Pàgina 24 de 137

SIGNATURES

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Ì761c981f-d592-453d-94da-ÇJU Èe04dd3ÉÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.



El contractista està obligat a complir les obligacions relatives a la subcontractació que
s’assenyalen a la clàusula 50 d’aquest plec.



Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l'execució del contracte.



L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en
tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, si aquestes són més favorables.



De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està
obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària
per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles
normes que es dictin en l'àmbit municipal o comarcal.



El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi
de ser tractada com a tal.



El contractista donarà compliment al que estableix l’article 28 del Reglament Europeu
679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.



L’adjudicatari assumirà plena responsabilitat davant l’Administració i davant de tercers
dels danys i perjudicis que els ocasioni com a conseqüència de l’execució del contracte,
per si mateix o pels seus empleats. Referent a això, queda obligat a disposar de la
corresponent pòlissa d’assegurances, per import mínim de 936.341,56 euros, que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei de conformitat amb
l’article 87,1,b) LCSP.

20.3 OBLIGACIONS PRINCIPALS DEL CONTRACTE
SI. Les previstes al Plec de clàusules administratives particularS i Plec de prescripcions tècniques
particulars.

21. RÈGIM DE PENALITATS (IVA exclòs ) sense perjudici del que disposen els articles 192 a
196 de la LSCP (Clàusula 38) :
Penalitats per compliment defectuós: Com a regla general la seva quantia serà corresponent al
3 % del preu del contracte, podent arribar fins el màxim legal del 10% , sense que el total de les
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mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte. La reiteració en l’incompliment podrà tenirse en comte per valorar la gravetat.
Penalitat per demora: L'Administració, d’acord amb el que disposa l’article 193 de la LCSP podrà
optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitzacions diàries per una quantia de 0,60
€ per cada 1000 € del preu del contracte. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte
al compliment del termini total arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de
contractació podrà resoldre el contracte o acordar la continuïtat amb imposició de noves
penalitzacions, fins el màxim legal del 10%,.
Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions
essencials del contracte: Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al 3 % del
preu del contracte podent arribar fins el màxim legal del 10%, sense que el total de les mateixes
pugui superar el 50% del preu del contracte. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en comte
per valorar la gravetat, sens perjudici que l’incompliment de les obligacions essencials del contracte
puguin donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 211.1.f).
Penalitats per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació:
L’incompliment, pel contractista, de les obligacions que l’imposen els articles 215 a 217 de la LCSP,
en relació a la subcontractació, donarà lloc a la imposició al contractista de penalitat de fins el 50%
de l’import del subcontracte.

22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE (Clàusula 39) :
SI . Percentatge màxim de modificació previst: 20 % del preu d’adjudicació

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquest apartat i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, els contractes de les administracions públiques es poden
modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial, quan en els plecs de
clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat. Les
modificacions previstes en aquest plec són les que es poden donar en les circumstàncies que es
descriuen a continuació:
- L’addició (o eliminació) de noves fraccions de residus a la gestió comarcal dins del marc
de les delegacions que els municipis realitzen al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
- L’addició de nous serveis de recollida per canvis de la normativa sectorial
- El canvi de model de recollida dels residus entre els models porta a porta, recollida en
contenidors i àrees tancades, i les seves possibles variants.
- El canvi de model de recollida porta a porta per anar a un model de recollida de baixa
freqüència.
- L’increment (o decrement) en les freqüències de recollida, per modificació dels
percentatges de les diferents fraccions per l’evolució de la població o dels hàbits de consum.
- L’increment (o decrement) en les rutes de recollida, o la seva freqüència, amb l’objectiu
d’optimitzar el servei de recollida municipal domèstica i incrementar el percentatge de
recollida selectiva o disminuir el percentatge d’impropis.
- L’increment (o decrement) en les rutes de recollida comercial i industrial, o la seva
freqüència, per atendre les adhesions de nous establiments (o ampliació dels existents), per
sobre de la previsió establerta en el plec tècnic
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- La creació(o eliminació) de noves àrees de contenidors o àrees tancades.
- L’addició de control d’accés a contenidors situats en àrees tancades.
- La variació dels contenidors de recollida de vidre, dels de carga posterior, o dels bujols.
- Les variacions del servei derivades del canvi de plantes de tractament de les diverses
fraccions.
- L’execució de noves campanyes d’educació ambiental i de reforç.
- L’increment de les recollides de reforç, a grans generadors, o de mercats, concerts o
d’actes individuals concrets.
- La introducció de nous mitjans tecnològics a petició dels municipis per a noves
funcionalitats o millors prestacions de les inicialment previstes.
- La introducció de nous mitjans tecnològics o noves prestacions per a la introducció de la
taxa comercial i domèstica d’acord amb els criteris de pagament per generació o forma
anàloga.
- I en general el contracte podrà ser objecte duna o vàries modificacions quan aquestes siguin
necessàries per a dur a terme les propostes presentades per l’adjudicatari o pel consell comarcal
o a petició dels ajuntaments, amb l’objectiu de millora continua, d’augment de la productivitat i
eficiència en els serveis mitjançant accions i mesures encaminades a aconseguir una millora en
l‘organització del servei, dels recursos materials i humans, en el rendiment dels serveis contractats,
a reduir la taxa l’absentisme, etc.
En aquests casos, el contractista, haurà de prestar el servei obligatoriament i haurà de
facturar l’ampliació, si s’escau, en base als preus unitaris ofertats. Per tant, les noves
incorporacions suposaran una ampliació dels recursos a destinar pel consell comarcal, que
seran valorats a preus unitaris del contracte.
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El licitador, quan formuli la proposta de preu, haurà de concretar quins recursos destinarà
per a la recollida de cada nou punt i durant quan de temps; s’aplicarà per a la seva valoració
els preus unitaris de cada recurs humà o material (p. ex. jornada de peó, jornada de vehicle,
...) establerts en la seva oferta per cada tipus de despesa. En el cas que hi hagin partides
de despesa que no variïn segons les hores de servei, aquestes partides no es valoraran, atès
que es consideren incloses en l’oferta presentada.
En el cas que impliqui l’adquisició no prevista inicialment de nous elements tecnològics,
maquinari o aparellatge, el preus s’hauran de calcular tenint en compte que l’amortització
d’aquesta tecnologia s’ha de preveure a 10 anys. Una vegada finalitzat el c ontracte
l’amortització que no s’hagués recuperat l’haurà d’assumir el consell comarcal o el proper
adjudicatari del servei.
Tanmateix, abans de la implementació de la modificació caldrà fer les pertinents consultes de
mercat, per si el pressupost presentat pot ser millorat a la baixa. El consell comarcal no assumirà
en cap cas un augment per sobre del pressupost presentat en la l’oferta de licitació. Així doncs, els
percentatges d’iva, beneficis, despeses generals, interessos i assegurances, si és el cas, seran els
mateixos que els aplicats en l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Una vegada finalitzat el contracte l’amortització que no s’hagi recuperat l’haurà d’assumir el
consell comarcal o el proper adjudicatari del servei.
Modificacions no previstes en aquest plec.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153
de la LCSP
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista
i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació,
es publicaran en el perfil de contractant.
En cas que la modificació es fonamenti en la concurrència d’algun dels supòsits que preveuen
les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 205, l’anunci de modificació també es publicarà en
el DOUE.

23. Aplicació del que disposa el 2n par. de article 309.1 LCSP en relació amb l’increment de
la despesa fins a un 10% del preu del contracte quan es determini el preu mitjançant unitats
d’execució:
NO procedeix

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

24. RÈGIM DE PAGAMENTS (Clàusula 41)
D’acord amb l’article 102.6 de la LCSP, el pagament del preu vindrà determinat per les prestacions
efectivaments executades. Es deduirà del preu mensual, l’import de les prestacions contractades
que no s¡hagin executat. També es deduirà de l’import a abonar , l’import de les penalitzacions
imposades al contractista d’acord amb aquest plec i amb el plec tècnic. La clàusula 13 del plec
tècnic estableix el sistema de control dels serveis prestats.
Retribució mensual:
La presentació de la factura mensual anirà precedida del següent procediment:
a.- El contractista presentarà al Consell Comarcal la proposta de liquidació dels serveis realitzats
durant el mes (d’acord amb els “comunicats de treball” diaris i amb als quadres de preus unitaris
ofertats per rutes), dins del 5 primers dies naturals següents del més següent al període a abonar,
i mitjançant correu electrònic que facilitarà el consell comarcal a tal efecte. En la proposta de
liquidació hi hauran les retribucions fixes, que correspondran a les amortitzacions de material i
despeses de gestió i el 75% de les despeses generals i benefici industrial, i que es calcularan amb
12 mensualitats fixes a partir de la proposta presentada; i les retribucions segons serveis prestats,
que correspondrà als serveis realment realitzats en el mes pel preu unitari del servei.
b.- En els 5 dies naturals següents el responsable del contracte, validarà la proposta de liquidació
o revisarà la mateixa introduint les esmenes o objeccions que resultin dels controls efectuats durant
el mes objecte de liquidació. En aquest últim cas, es deduirà de l’import a liquidar les quantitats
corresponents al valor econòmic dels incompliments o correccions que es considerin oportunes
detectats pel sistema de control.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

c.- En aquest cas es comunicarà a l’adjudicatari perquè realitzi les correccions necessàries en el
termini de 5 dies hàbils.
d.- En el termini de 5 dies naturals el responsable del contracte informarà la proposta de certificació
i el president per decret aprovarà la liquidació mensual definitiva que inclourà les eventuals
esmenes i es notificarà immediatament al contractista.
e- En el termini de 3 dies naturals el contractista presentarà al consell comarcal la factura ajustada
a la liquidació definitiva.
En cas de disconformitat del contractista amb la liquidació mensual aprovada, podrà interposar
recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació de la mateixa.
L’empresa adjudicatària autoritzarà al Consell Comarcal la comprovació dels pagaments dels Tc.
Retenció de l’import del 25% del Benefici Industrials i les despeses indirectes a les liquidacions
mensuals:
Es retindrà dels pagaments mensuals l’import equivalent al 25% del benefici industrial i les
despeses indirectes ofertades pel licitador, que es pagarà anualment en una única liquidació amb
data 31 de desembre l’en cas que s’hagin assolit les previsions del Programa Anual del Servei a
que es refereix l’article 13.4 i del capítol XIII que fa referència a la Millora continuada del PPTP.
Liquidació durant els mesos previs a la implementació del servei.
La presentació de la proposta de facturació dels primers mesos, previ a la implementació del servei,
seguirà el mateix procediment descrit amb anterioritat, només que la proposta de liquidació tindrà
només una part fixa que correspondrà a la fracció mensual complerta de l’oferta presentada,
excepte pels beneficis industrials i despeses generals, que serà el 75% de l’oferta.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el previst en aquest plec i segons
el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total
o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració i
del Sector Públic.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista
haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
28

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 761c981f-d592-453d-94da-425300e04dd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1763798
Data d'impressió: 12/07/2021 09:40:04
Pàgina 29 de 137

SIGNATURES

Ì761c981f-d592-453d-94da-ÇJU Èe04dd3ÉÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

•Codi Oficina comptable : L06090026
•Codi Òrgan Gestor : L06090026
•Codi Unitat tramitació L06090026
.L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per
executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre
major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, encara que l’import què s’hagi
executat o de les liquidacions expedides sigui superior
Comunicació dades bancàries.
A causa dels canvis que comporta el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic el consell comarcal ha de disposar d'un
document formal del proveïdor on consti el compte bancari al qual autoritza el cobrament dels
seus serveis, de la seva titularitat i degudament validat per l'entitat bancària.
Addicionalment, la Llei 39/2015 obliga a les empreses a relacionar-se electrònicament amb
l'administració i en aquest tràmit es pot comunicar l'adreça de correu electrònic i opcionalment un
telèfon mòbil per a rebre els avisos de quan tingui notificacions del Consell Comarcal del Pla de
l´Estany.
Per aquest motiu, qualsevol proveïdor que facturi o tingui previst facturar al Consell Comarcal del
Pla de l´Estany haurà d’haver presentat prèviament la fitxa de creditors
Com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14
de la Llei 39/2015, les persones jurídiques hauran de presentar-lo telemàticament a la seu
electrònica mitjançant el tràmit habilitat accessible des d'aquesta fitxa (cal certificat digital).
La unitat administrativa responsable és la Àrea de Serveis Econòmics.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Per qualsevol canvi o modificació del número de compte caldrà comunicar-ho mitjançant el mateix
procediment descrit anteriorment.
S’ha de tramitar telemàticament mitjançant el següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/fitxa-de-creditor-182
25. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 50)
SI procedeix dins el termes previstos a l’article 214 LCSP

26. SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 51 )
SI procedeix dins els termes previstos a l’article 215 LCSP.

27. ELS LICITADORS HAURAN D'INDICAR EN LA SEVA OFERTA LA PART DEL CONTRACTE
QUE TINGUIN PREVIST SUBCONTRACTAR (Clàusula 51)
SI (Annex 6)
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

28. REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 52)
NO procedeix

29. TERMINI DE GARANTIA (Clàusula 53)
Si. 12 mesos comptats des de la finalització del contracte o de la seva pròrroga.

30. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 47)

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

SI procedeix de conformitat amb el Conveni col·lectiu del treball Conveni entre l’empresa UTE
Urbaser, SA & Anfruns Garriga, adjudicatària del servei i treballadors adscrits del centre de treball
del Pla de l’Estany per als anys 2020-2025 (codi 1384) veure Annex 11 de subrogació de
personal)
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI,
CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES,
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL
PLA DE L’ESTANY.
CAPITOL I.
DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte que es refeix el present plec, és l’execució del servei que s’indica
a l’apartat 1.1 del QCP. La descripció i característiques del servei i la forma de dur a
terme la prestació per l'adjudicatari seran les estipulades en el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, les instruccions
donades per part del responsable del contracte i les modificacions del contracte que, si
s’escau, s’aprovin per part de l’òrgan de contractació.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat 1.2 del QCP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (d’ara endavant LCSP) l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots
l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se
degudament. En el present contracte la justificació, en el seu cas, de la no divisió en
lots, s'indica en l’apartat 1.3 del QCP.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEiTAT DEL
CONTRACTE
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer en aquest contracte
així com la idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-les s’especifiquen a l’apartat
1.4 del QCP.

3. DOCUMENTACIÓ INCORPORADA A L’EXPEDIENT
A l’expedient de licitació s’incorpora la documentació preceptiva que preveu l’article
116 de la LCSP 9/ 2017.
Acords d’aprovació de la licitació.
Memòria justificativa
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
Plec de clàusules tècniques amb els corresponents annexos
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
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Informe jurídic i fiscalització

4. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
La tipologia del present contracte s’especifica en l’apartat 1.5 del QCP.
Aquest contracte té naturalesa administratia, de conformitat amb el que es disposa a
l’article 25 de l’esmentada LCSP.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat
ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara
endavant, RGLCAP).
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic;
g) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
h) Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de
l’Administració de la Generalitat.
i) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
j) Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels
mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
k) Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.
l) Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.
m) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
n) Llei orgànica 13/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
o) Per les disposicions que siguin d’aplicació del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
p) Conveni col·lectiu de treball entre l’empresa UTE Urbaser, SA – Anfruns
Garriga, adjudicatària del servei i treballadors adscrits del centre de treball de
Pla de l’Estany per als anys 2020-2025 (Annex 12 PCAP)
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
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q) Reglament europeu de (UE) 2016/679 de protecció de dades(RGPD),
r) Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
s) La legislació laboral, social i de seguretat vigent al respecte del personal que
participi en el servei objecte del contracte i a exigir aquest compliment a les
empreses subcontractistes que hi participin en el contracte
t) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
u) Directiva 2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva
2004/18/CE.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Pel que fa a la prestació material dels treballs, s’haurà de respectar íntegrament la
totalitat de la normativa sectorial i tècnica d’aplicació segons la naturalesa de les
actuacions definides en el plec de prescripcions tècniques, especialment les
disposicions corresponents en matèria social i laboral, incloses la normativa sobre
Seguretat i Salut en el treball i en matèria mediambiental.
Totes les referències normatives s’entendran referides a aquelles altres que les
substitueixin o complementin a les assenyalades.
El contracte que se subscrigui a l’empara d’aquests plecs, tindran caràcter contractual
els següents documents:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

a. Els presents plecs de clàusules administratives particulars (PCAP / QCP).
b. Els plecs de prescripcions tècniques (PPT).
c. Les orfertes econòmiques i tècniques que resultin adjudicatàries dels
contractes.
d. El document de formalització del contracte.
En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals no salvables per una
interpretació sistemàtica dels mateixos, prevaldrà el que estableixen els plecs de
clàsulues administratives particulars (i dinte d´aquests el QCP), llevat que es dedueixi
que es tracta d'un error evident de fet o aritmètic o es tracti d'aspectes del contracte
específicament tècnics, en els què, per raó de l'especialitat, prevaldrà el que disposa el
PPT.
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Per al present contracte, l’òrgan de contractació serà el que figura a l’apartat 2 del QCP.
6. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per al prsent contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, la
untiat encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte serà la que
s’indica a l’apartat 3 del QCP.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
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7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Per aquest contracte, el tècnic responsable del contracte serà el que figura en
l’apartat 4 del QCP, a qui corresponen, bàsicament i entre d’altres que es puguin
assignar, les següents funcions:
a) Fer el seguiment de l’execució del contracte.
b) Interpretar el plec de prescripcions tècniques (PPT) i altres condicions
tècniques establertes en el contracte o en disposicions oficials.
c) Exigir l’existència de mitjans i organització necessaris per a la prestació
dels serveis en cadascuna de les fases.
d) Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius del contracte.
e) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon
funcionamentn del contracte.
f) Conformar, si escau, la facturació derivada de l’execució del contracte,
segons els terminis d’execució i abonament que s’hagin acordat.
g) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament del
contracte i informar, si escau, de les demores que es produeixin durant la
seva execució.
h) Proposar, si és el cas, la imposició de sancions a l’adjudicatari.
8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estmat del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 101 LCSP,
és el que s’assenyala en l’apartat 5.1 del QCP.
El mètode aplicat per al seu càlcul ha tingut en compte el pressupost base de licitació,
les eventuals pròrrogues i l’import de les possibles modificacions del contracte, sense
incloure l’IVA.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

9. PREU BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat expressada en l’apartat 5.2 de
QPC i que es desglosa en el quadre que figura en aquesta clàusula. Aquest és el límit
màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest conrtracte pot comprometre
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Les proposicions que superin a l’alça el pressupost base de licitació assenyalat seran
descartades en el mateix acte d’obertura de proposicions.
El pressupost base de licitació es desglossa indicant els costos directes i indirectes i
altres despeses eventuals i indicant el cost salarial estimat, calculat d’acord amb tot allò
que s’especifica l’Informe d’estudi de costos per a la contractació del servei.
Així mateix es distingeix un cost del servei pel període transitori i un cost del servei amb
les noves característiques de prestació.
L’esmentat estudi de costos (directes, indirectes, altres eventuals...) no preveu la
desagregació per gènere i categoria professional perquè no hi ha distinció salarial per
gènere.
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S’entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris es posarà el preu del
contracte sense IVA i s’indicarà a part l’import de l’Impost del valor afegit que serà
repercutit com a partida independent (article 102.1 LCSP). En cas de no figurar
desglossat, s’entendràn que la quantitat consignada no inclou l’import de l’IVA.
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 3.433.252,37 € IVA inclòs.
El pressupost base de licitació és el resultat de la suma de la base imposable amb un
import de 3.121.138,52 € pels 4 anys de durada del contracte més la quota de l’IVA, al
tipus impositiu vigent del 10 % amb un import de 312.113,85 €.
Any
2021 (octdes)

2022
2023
2024
2025 (genset)

TOTAL

Base imposable

% IVA

Import IVA

Import total

195.071,16 €

10%

19.507,12 €

214.578,28 €

780.284,63 €
780.284,63 €
780.284,63 €

10%
10%
10%

78.028,46 €
78.028,46 €
78.028,46 €

858.313,09 €
858.313,09 €
858.313,09 €

585.213,47 €

10%

58.521,35 €

643.734,82 €

3.121.138,52 €

312.113,85 € 3.433.252,37 €

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’impost sobre el valor afegit. El preu s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’objecte
del contracte, així com de les despeses, incloses les corresponents als mitjans auxiliars
necessaris per a la seva execució, i obligacions, de qualsevol naturalesa, que hagi de
suportar el contractista per raó del contracte.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

10. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La quantitat per la que s’adjudiqui el contracte, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de despesa que s’indica en l’apartat 6.1 del QCP.
La distribució per anualitats previstes s’estableix en l’apartat 6.2 del QCP.
Si el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos del Consell Comarcal.
- Finançament extern
El contracte compte amb el finançament que prové de la delegació del servei efectuada
pels ajuntaments, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de
Revardit, Porqueres, Serinyà, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls, i el seu
finaçament està regulat en els corresponents convenis de delegació i plans de gestió.
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11. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I LLOC D’EXECUCIÓ DE LES
PRESTACIONS
El termini total d’execució del contracte i els parcials, si és el cas, és el que s’estableix
en l’apartat 7.1 del QCP, o el que es determini en l’adjudicació del contracte.
El còmput del termini s’iniciarà des de l’endemà al de la data de formalització del
contracte o des de la data que en aquest s’indiqui i finalitzarà a la data en què legalment
procedeixi la devolució de la garantia definitiva.
Els terminis parcials que es fixin per a l’execució de la prestació objecte del contracte
s’entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents.
El lloc d’execució de les prestacions serà el que s’estableix en l’apartat 7.3 del QCP.
Programa d’execuió dels treballs
El que s’especifica en l’apartat 7.4 del QCP.
12. PRÒRROGA DEL CONTRACTE
Sense perjudici del que es diposa en la clàusula anterior, els contractes de serveis de
prestacions successives, podrán prorrogar-se de conformitat amb el que disposa l’article
29 de la LCSP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i será obligatòria per a l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelacio a la
finalitzaciò del termini de durada del contracte.
Durant el periode de pròrroga, les característiques del contracte seran les mateixes que
en el termini inicial, exceptuant, els canvis que s’hagin produit per raó de la revisió de
preus d’aquest quan així sigui procedent o en el cas, d’haver-se aprovat modificacions
prevsites en els plecs.
En cap cas podrá produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
La pròrroga del contracte establerta en l’apartat 2 de l’article 29 de la LCSP no será
obligatòria per al contractista en els casos en els quals en el contracte es doni la causa
de resolució establerta en l’article 198.6 de la LCSP, per haver-se demorat
l’Administració en l’abonament del preu més de sis mesos.
La possibilitat o no de pròrroga d’aquest contracte està prevista en l’apartat 7.2 del
QCP.
No obstant això, en aquells contractes de serveis de prestacions successives, de
conformitat amb l’article 29.4 final de la LCSP, quan al venciment d’un contracte no
s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a
realizar pel contractista, com a consequencia d’incidències resultants d’esdeveniments
imprevisibles per a l’òrgan de contractació, produïdes en el procediment d’adjudicació i
existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrá prorrogar el
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte, i en tot cas, per un
període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del contracte,
36

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 761c981f-d592-453d-94da-425300e04dd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1763798
Data d'impressió: 12/07/2021 09:40:04
Pàgina 37 de 137

SIGNATURES

Ì761c981f-d592-453d-94da-ÇJU Èe04dd3ÉÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació
mínima de tres mesos, respecte de la data de finalització del contracte originari,
En aquest cas, en atenció a la naturalesa imprevisible d’aquesta pròrroga, l’aplicació de
la qual no deriva de la voluntat de l’òrgan de contractació, la mateixa no es prendrà en
consideració, a l’efecte de fixar el valor estimat, ni será aplicable l’obligació de preavís
anteriorment referida.
13. ADMIISIÓ DE VARIANTS
S’admetran variants quan així consti en l’apartat 8 del QCP, amb els requisits mínims,
en les modalitats i amb les característiques previstes en els plecs de prescripcions
tècniques (PPT) sense que en cap cas puguin superar el pressupost màxim del
contracte.
14. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma de tramitació de l’expedient s’estableix en l’apartat 9 del quadre de
característiques.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 156 LCSP, el contracte s'adjudicarà
per procediment obert, i es durà a terme atenent a un únic criteri d'adjudicació o bé a
una pluralitat de criteris d'adjudicació, segons el que es disposa en l’apartat 12 del QCP.
i conforme als termes i requisits establerts de conformitat amb el que es disposa en els
articles 145 i 146 LCSP.
D’acord amb el valor estimat del contracte, aquest serà subjecte a regulació
harmonitzada ( article 19 a 23 LCSP).

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

15. NOTIFICACIONS
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, aquesta licitació del
Contracte de servei de recollida i transport de residus municipals dels municipis de
Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de
l’Estany, comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
Seran efectuades via e-NOTUM per correu electrònic a l'adreça que els licitadors
haguessin designat al presentar llurs proposicions, en els termes i als efectes previstos
a l'article 41.1 "in fine" en relació amb l'article 43 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això no obstant, el
termini per a considerar refusada la notificació, amb els efectes previstos a l'article 43.3
de l’esmentada Llei 39/2015, serà de deu dies naturals des de la posta a disposició de
la notificació, sense que s'accedeixi al seu contingut.
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16. APTITUD PER CONTRACTAR
1) Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
-Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP
-No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides
en l’article 71 de la LCSP.
-Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i a més, quan, per així
determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa contractista
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació,
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
- Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte social o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
-Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional conforme
l’apartat 10 del QCP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
-Quan es portin a terme activitats subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’alta
corresponent.
2) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
3) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
4) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
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l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació
per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg,
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió
diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que
acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 68 de la LCSP.
5) Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
6) També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES
LICITADORES
De conformitat amb l’article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els
empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de
solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin per l’òrgan
de contractació. Aquest requisit serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui
exigible conforme al que es disposa en aquesta Llei.
D’acord amb el que disposa l’article 77.1.b) LCSP no és exigible la classificació en els
contractes de serveis. Tanmateix, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en
l’ambit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, tenint en
compte per això el codi CPV del contracte, segons el vocabulari comú de contractes
públics aprovat pel Reglament ( CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de
5 de novembre de 2002, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament
mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de
classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits
específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el
procediment i que detallen els plecs.
La solvència econòmica i financera i tècnica s’estableixen en l’apartat 10.1 del QCP.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

18. INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS
Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l’empresari
podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostri que durant
tota la durada de l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i
mitjans, i l’entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions
temporals a les que es refereix l’article 69 LCSP, podran recórrer a les capacitats alienes
a la unió temporal.
Per tant, els licitadors podran acreditar els requisits específics de solvència econòmica,
financera i tècnica o professional recollits a l’apartat 10.3 del QCP basant-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats.
De conformitat amb l’article 75.1 LCSP pel que fa als criteris relatius a l’experiència
professional pertinent, les empreses únicament podran recórrer a les capacitats d’altres
entitats si aquestes han d’ executar les prestacions per les quals són necessàries
aquestes capacitats.
Els licitadors que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professionals basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, hauran d’aportar signar
el compromís de l’Annex 4.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

19. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquin els noms i la qualificació
professional del personal responsable d’executar la prestació, de conformitat amb
l’article 76.1 LCSP.
A més, en virtut de l’apartat 2 de l’article 76 LCSP, els òrgans de contractació podran
exigir als licitadors que a més d’acreditar la seva solvència o, si s’escau, classificació,
es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per això. Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions
contractuals essencials als efectes previstos en l’article 211, o establir penalitats,
conforme a l’assenyalat en l’article 192.2 per al cas que s’incompleixin.
L’exigència, si s’escau, dels noms i la qualificació del personal responsable d’executar
el contracte, així com del compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans
personals i/o materials (Annex 7), s’estableix en l’apartat 11 del QCP.
20. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE OFICIAL
CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC

DE

LICITADORS

I

EMPRSES

La presentació del certificat de la inscripció en el Registre Oficial de Licitador si
Empreses Classificades del Sector Públic i/o en el Registre d’Empreses Licitadores de
la Generaliat de Catalunya tindrà els efectes previstos en l’article 96 LCSP.
En tot cas, s’haurà d’acompanyar d’una Declaració Responable que no han variat les
circumstàcies que s’hi acrediten.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

CAPITOL II
DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

21. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS
Veure:
Plec general per a la contractació conjunta: Clàusula Quinzena.

22. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
En el Lot 2 Residus Consell Comarcal s’han previst criteris avaluables mitjançant
judici de valor, en aquest cas les proposicions es presentaran en TRES SOBRES o
ARXIUS ELECTRÒNICS tancats amb paraula clau.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

------------ADVERTÈNCIA -------------La documentació que conté el SOBRE Nº B no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del SOBRE NºC relatiu a la proposició dels criteris
avaluables de forma automàtica o dels criteris valorables amb xifres o
percentatges. El seu incompliment implicarà l’exclusió del procediment de
licitació.
--------------------------------------------------SOBRES A PRESENTAR:
Nombre de sobres o arxius electrònics a presentar:
SOBRE O ARXIU ELECTRONIC Nº A: “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”
SOBRE O ARXIU ELECTRÒNIC Nº B: “ PROPOSTA SUBJECTE A AVALUACIÓ
MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR”
SOBRE O ARXIU ELECTRONIC NºC: “OFERTA ECONÒMICA i PROPOSTA
SUBJECTE A AVALUACIÓ MITJANÇANT FORMULES AUTOMÀTIQUES”
SOBRE A TÍTOL : DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
CONTINGUT:
Full independent en el que es farà constar la relació de tots els documents inclosos
en aquest sobre, enunciats numèricament i dades del licitador als efectes de notificació
electrònica.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
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DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ ( DEUC ), (Annex 1 a) signat per
l’empresa licitadora o el seu representant. Quan el contracte es divideixi en lots amb
diferents requisits de solvència i capacitat s’hauran de presentar tantes declaracions
com lots en els quals es participa, totes degudament signades.
Declaració responsable complementaria redactada conforme el model establert en l’
Annex 1 b del present Plec.
En el cas d’Unions Temporals d'Empresaris:
Cada entitat integrant de l’UTE, haurà de presentar el DEUC i la declaració
responsable de conformitat amb el model de l’Annex 1. D’altra banda, es presentarà
una única oferta signada per totes les entitats que integrin l’UTE. Tots els annexes s’han
de presentar signats electrònicament.
Addicionalment a la declaració de l’Annex 1, s'aportarà el compromís de constituir
la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat
amb l'article 69.3 de la LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb la del
contracte fins a la seva extinció.
En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels que la constitueixin;
la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte i s’indicarà la
persona a la qual designen com a representant de l’UTE davant l’Administració a tots
els efectes relatius al contracte. El citat document haurà d'estar signat pels
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta
acreditarà la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta
unió, una vegada efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor i abans de la
formalització del contracte o de l’acceptació de la resolució d’adjudicació. En tot cas, la
durada de la unió serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.
CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
En el cas que s'hagués establert en l’apartat 11 QCP l'exigència del compromís
d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals o materials, s'haurà d'aportar
aquest compromís (Annex 7).
En el supòsit que s'hagués establert en l’apartat 11.2 QCP, que s'especifiquin els noms
i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, s'haurà
d'aportar aquesta documentació.
ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS.
Si l’empresari es basa en la solvència i els mitjans d’altres entitats per acreditar la
solvència necessària per a participar en la present licitació, haurà de presentar una
declaració responsable que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans (Annex 4).
DECLARACIÓ DE LES PRESTACIONS QUE L’INTERESSAT TÉ PREVIST
SUBCONTRACTAR
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
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Veure clàusula 51 del present Plec.
ALTRA DOCUMENTACIÓ
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi.
DOCUMENTACIÓ ESPECIAL QUE HAN DE PRESENTAR ELS EMPRESARIS
ESTRANGERS
Els empresaris estrangers addicionalment a la documentació indicada anteriorment, la
documentació específica que s’assenyala a continuació:
Declaració que es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
Les empreses d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre
Espai Econòmic Europeu s’acredita amb:
Aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació
per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg,
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les
activitats que abasta l’objecte del contracte.
Aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria
General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat
l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre
que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari,
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Comprovació de la veracitat de les declaracions responsables.
Els serveis de l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podran, en qualsevol
moment demanar la justificació documental del compliment de les condicions en relació
a les quals les empreses licitadores hagin declarat responsablement complir.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació que se li hagi requerit en el
termini indicat, amb un màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’enviament del
requeriment. En el supòsit que no es doni compliment de forma adequada al requeriment
en termini, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i serà exclòs del
procediment.
SOBRE B TÍTOL: PROPOSTA SUBJECTE A AVALUACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE
VALOR
Si s’han previst criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor que hagin de
ser objecte d’avaluació prèvia, el licitador haurà d’aportar un SOBRE Nº B en el qual s’hi
faci constar la documentació sol·licitada. S’hauran de presentar els documents signats
electrònicament per licitador o persona que en tingui el poder de representació
juntament amb un índex de tots ells. (Annex2).
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
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Veure: Clàusula 24 del present Plec.apartat 12.1QCP
------------ADVERTÈNCIA -------------La documentació que conté el SOBRE Nº B no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del SOBRE NºC relatiu a la proposició dels criteris
avaluables de forma automàtica o dels criteris valorables amb xifres o
percentatges. El seu incompliment implicarà l’exclusió del procediment de
licitació.
--------------------------------------------------SOBRE C : TÍTOL: OFERTA ECONÒMICA I PROPOSTA SUBJECTE A AVALUACIÓ
MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES
Aquest sobre o arxiu electrònic contindrà la següent documentació:
1.

Oferta econòmica que s’haurà de presentar conforme el model Annex 3. Les
ofertes hauran d’indicar, com a partida independent, l’import de l’Impost sobre el
Valor Afegit que hagi de ser repercutit.
Veure: Clàusula 24 del present plec.apartat 12.1QCP

2.

Altres documents relatius a la proposició del licitador que continguin aspectes
avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules.
Veure: Clàusula 24 del present plec. apartat 12.1QCP

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En cap dels casos, cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc
podrà presentar una proposició mitjançant una UTE amb altres empreses si ja n’ha
presentat una de forma individual. Tampoc podrà formar part en més d’una UTE.
L’incompliment d’aquestes indicacions donarà lloc a la desestimació de totes les ofertes
presentades.
La proposició econòmica es presentarà de forma clara i no seran acceptades aquelles
proposicions que continguin omissions, errors o part ratllades que en dificultin conèixer
clarament allò d’Administració estimi fonamental per a considerar l’oferta.

23. MESA DE CONTRACTACIÓ
Veure clàsula dissetena del Plec general

24. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació, són els assenyalats en
l’apartat 12 del QCP, amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
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25. OFERTES AMB VALOR ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Veure Clàsula dissetena del Plec general

26. CRITERIS DE DESEMPAT
Veure Clàsula dissetena del Plec general

27. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, OBERTURA DE
PLIQUES, VALORACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Veure Clàsula dissetena del Plec general

28. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT
DELS REQUISITS PREVIS
Veure clàsula divuitena del Plec general
Els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran al licitador que hagi
presentat la millor oferta perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent
a la recepció del requeriment, presenti per a la seva valoració i qualificació per la mesa
de contractació, mitjançant originals o còpies compulsades:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1) Documents acreditatius de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar.
1.a. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), còpia del DNI o
document que el substitueixi .
1.b. Per a les persones jurídiques, còpia de l’escriptura de constitució i modificació, en
el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el corresponent
Registre Oficial.
Les empreses d’un Estat membre de la Unió Europea, acreditaran la seva capacitat
d’obrar mitjançant la seva inscripció en el Registre Professional o Comercial que figura
en l’annex I, apartat 3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
Les empreses d’Estats no pertanyents a la Unió Europea acreditaran la seva capacitat
d’obrar mitjançant informe expedit per la Missió Diplomàtica permanent o Oficina
Consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en la que s’ha de fer constar que
estan inscrites en el Registre Local Professional o Comercial o anàleg, o en el seu
defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les
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que s’estén l’objecte del contracte. A més l’informe haurà de fer constar que l’Estat de
procedència de l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en
la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga. En els
contractes subjectes a regulació harmonitzada, es prescindirà d’aquest informe de
reciprocitat en relació amb les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç.
Les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de forma oficial
al català o al castellà.
2) Documentació acreditativa que de conformitat amb el seu objecte social es pot
presentar a la licitació
3) Documents acreditatius de la representació i validació de poders.
En el cas que el licitador estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o, si escau, en el RELI, no serà necessària la presentació
de la validació de poder quan aquesta representació consti degudament inscrita.
4) Documentació acreditativa
del compliment de requisits de solvència
econòmica i financera, y tècnica o professional
5) Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació objecte
del contracte.
En el cas que el licitador hagi d'acreditar la seva habilitació empresarial de conformitat
amb el que es disposa en l’apartat 18 del QCP, haurà d'aportar els documents
acreditatius de la mateixa.
Si el contracte està reservat a Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció,
certificat oficial que acrediti la seva condició.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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6) Justificació de disposar dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a
l’execució del contracte.
En el cas que de conformitat amb el que disposa l’article 76.2 LCSP s’hagués establert
en l’apartat 11.1 del QCP l’exigència del compromís d’adscripció a l’execució del
contracte de mitjans personals o materials, s’haurà d’aportar la documentació
justificativa de disposar efectivament d’aquests mitjans.
7) Certificació expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària:
Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la
qual es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del
RGLCAP.
A més, el proposat adjudicatari no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en
període executiu de pagament amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany que, d'ofici,
comprovarà mitjançant les dades obrants en la Tresoreria el compliment d'aquesta
obligació.
8) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, quan es portin a terme activitats que
hi estiguin subjectes.
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Cal acreditant estar donats d’alta i al corrent de pagament en l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, en l'epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi
activitats subjectes a aquest impost, i en relació amb les activitats que realitzi en la data
de presentació de les proposicions. S’acreditarà mitjançant original o còpia compulsada
o autenticada de l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici
corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable
de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost, llevat que es trobi exempt
d’aquest tribut. En aquest darrer cas, el proposat com adjudicatari haurà de presentar
una declaració responsable expressiva de la causa de l'exempció i del precepte legal de
l’empara. (Model de l’annex 5)
Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva
constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les
empreses integrants de la mateixa.
9) Certificació de compliment d’obligacions amb la Seguretat Social
Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la qual es
contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 14 del
RGLCAP.
-

Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu de
tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent,
relatius tant al domicili social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica.
Empresaris individuals i professionals afiliats al R.E.T.A. (Règim Especial de
Treballadors Autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització en el
R.E.T.A., com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el Règim
General, tant si té, com si no, treballadors al seu càrrec.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no
comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.
10) La constitució de la garantia definitiva, i també la complementària si és el cas.
11) Acreditació de disposar de la pòlissa d’assegurança indicada en l’apartat 20.2
del quadre de característiques.
12) Fitxa de creditor
Quan el licitador proposat com a adjudicatari hagi aportat la documentació acreditativa
del compliment dels requisits previs per participar a la licitació, la Mesa de Contractació
qualificarà la documentació aportada i si observés defectes esmenables, atorgarà a
l'empresari un termini de tres dies perquè els corregeixi i, si escau, un termini de cinc
dies perquè presenti aclariments o documents complementaris.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet pot comportar l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra
la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a
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declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a
de la LCSP.
Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Público ( ROLECE ) o, si és el cas, en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, la presentació del
certificat d’inscripció tindrà els efectes previstos en l’article 96 LCSP; és a dir, acredita
enfront de tots els òrgan de contractació del sector públic llevat que hi hagi prova en
contra, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com
la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de
constar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions
suposa l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades
recollides als citats Registres Oficials de Licitadors o en les llistes oficials d'operadors
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
El fet de no donar compliment de forma correcte amb la presentació de tota la
documentació que s’ha assenyalat anteriorment i en el termini, implicarà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà, en aquest cas, a demanar la mateixa
documentació al següent licitador, per odre en el que hagin quedat classificades les
ofertes i amb els efectes de l’article 150.2 LCSP.

29. GARANTIA PROVSIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTARIA
a) Garantia provisional:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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No s’exigeix.
b) Garantia definitiva:
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir una garantia
definitiva consistent en el 5% del preu ofert, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar
del següent al de la recepció del requeriment.
A més de la garantia anteriorment referida, se n’exigirà una de complementària del 5%
del preu ofert, en el cas que l’oferta de l’empresa proposada com adjudicatària resulti
inicialment incursa en presumpció de anormalitat. L’import total d’ambdues garanties no
podrà superar el 10% del preu ofert.
Les garanties definitives es podran presentar mitjançant qualsevol de les formes
previstes a l’article 108.1 de la LCSP i hauran de constituir-se a la Tresoreria de
l’Ajuntament. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
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Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui
a l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

30. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut per la preparació de l’oferta.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant

31. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT
A partir d’aquest acord d’adjudicació, cadascuna de les parts serà responsable de la
resolució de quantes incidències poguessin sorgir fins a la seva formalització.
En el supòsit d’interposició de recurs especial en matèria de contractació contra un dels
lots, la formalització dels contractes administratius (d’ambdós lots) quedaran en suspens
fins a la resolució del recurs, de manera que l’inici dels dos contractes administratius
sigui en el mateix moment.
31.1.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

El Ple del Consell Comarcal adjudicarà el contracte, mitjançant resolució motivada, al
licitador que hagi presentat la millor oferta econòmica i socialment més avantatjosa en
el seu conjunt, d’acord amb la proposta que realitzi la Mesa de contractació.
L’adjudicació s’ha de produir dins els CINC DÍES HÁBILS següents a la recepció de
la documentació justificativa dels requisits per poder adjudicar el contracte.
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En tot cas l’adjudicació s’efectuarà en el termini màxim de QUINZE DIES HÀBILS si
només es valora el preu, o de DOS MESOS si es valoren diferents criteris, a comptar
des de l’obertura de les proposicions, termini que en aquest darrer cas podrà ampliarse per l’òrgan de contractació, quan les circumstàncies concretes de la licitació en
qüestió ho exigeixin, com l'elevat nombre d'ofertes o la presentació d'alguna amb valors
desproporcionats, en un mes més. De no produir-se l'adjudicació dins dels terminis
assenyalats, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposició i que se'ls retorni o
cancel·li la garantia provisional en el cas d'haver-se exigit.
31.1.2.
ADJUDICACIÓ
DESPROPORCIONADES

A

OFERTES

AMB

VALORS

ANORMALS

O

Quan la Mesa de contractació rebutgi la justificació d'algun contractista en relació amb
ofertes desproporcionades, o proposi l'adjudicació a una empresa l'oferta de la qual
sigui inicialment desproporcionada en algun dels aspectes objecte de valoració, l'òrgan
de contractació podrà revisar els informes evacuats i sol·licitar, si ho estima oportú,
nous informes al licitador afectat i als tècnics municipals.
Si l'òrgan de contractació, a la vista dels informes emesos, considera que l'oferta pot ser
complerta, realitzarà l'adjudicació a aquest licitador, sempre que a la vista de tots els
criteris de valoració de les ofertes resulti ser aquesta l'oferta econòmicament més
avantatjosa. Així mateix, quan un licitador hagi presentat alguna oferta desproporcionada
en algun criteri i la justificació no s'hagi considerat assumible, se li adjudicarà el contracte
si aquesta oferta continua sent la més avantatjosa sense tenir
en compte els criteris afectats. No obstant, en aquest cas se li exigirà complir la seva
oferta.
Si considera que l'oferta no pot ser complerta, acordarà l'adjudicació a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en què hagin
estat classificades d'acord amb la valoració realitzada per la Mesa de contractació.
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31.3.. DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA
Només podrà declarar-se deserta la licitació quan no existeixi cap oferta o proposició
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec (article 150.3 LCSP).
31.4.. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La resolució d'adjudicació es notificarà a tots els candidats o licitadors, fins i tot als que
resultin exclosos. També es publicarà en el perfil de contractant, en el termini de QUINZE
DIES NATURALS, a comptar de la data d'adjudicació.
La notificació es farà per mitjans electrònics, amb les garanties legalment establertes,
sense perjudici de la possibilitat de la notificació per correu postal si així ho sol·licités
algun licitador que sigui persona física que no estigui legalment obligada a relacionar-se
electrònicament amb l'Administració.
La notificació contindrà els punts següents:
a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per
les quals s'ha desestimat la seva candidatura.
b) Respecte dels licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en forma
resumida, les raons per les quals no s'ha admès la seva oferta, incloses, si
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s'escau, les raons de no admissió d'ofertes amb solucions considerades
equivalents pel licitador . S'inclourà també el desglossament de la puntuació
atribuïda a cada empresa en cada criteri de valoració.
c) Nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada aquesta oferta enfront de
la resta de les admeses. En el cas d'haver-se seguit un procediment amb
negociació, aspectes essencials del desenvolupament de la mateixa.
d) Import de la garantia definitiva
i) Termini màxim per formalitzar el contracte.
Contra l'acord d'adjudicació podran els interessats interposar recurs previst en la
clàusula 55 d'aquest plec, o directament el recurs contenciós administratiu en els
termes que estableix la legislació corresponent.

32. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
32.1. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar l’execució.
El contracte es formalitzarà en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a
les condicions de la licitació i a més podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho
sol·licita el contractista, corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu
atorgament. En aquest cas, el contractista haurà de lliurar a l'Administració una còpia
legitimada i una simple del citat document en el termini màxim d'un mes des de la seva
formalització.
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Si el contracte és susceptible d’un recurs especial en matèria de contractació de
conformitat amb l’article 44 LCSP, la formalització no es pot efectuar abans que
transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors
i candidats.
Els serveis de contractació han de requerir a l’adjudicatari que formalitzi el contracte en
termini no superior a 5 dies a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense
que s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del
contracte.
En la resta de casos, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard de
15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als
candidats i licitadors en la forma prevista en l'article 151 LCSP.
De conformitat amb l'establert en l'article 153.4 LCSP quan per causes imputables a
l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte o no s'hagués dut a terme l'acceptació
pel contractista de la resolució d'adjudicació, dins del termini indicat se li exigirà l'import
del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense
perjudici de l'establert a l’article 71.2.b) de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
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documentació a què es refereix la clàusula 28, essent aplicables els terminis previstos
en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, i abans de
la formalització del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representat o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i NIF assignat a
l’agrupació.
El contingut del contracte serà el que estableixin els articles 35 LCSP i 71 del RGLCAP
i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
32.2. En el contracte es fixarà la data d’inici de la prestació del servei.
33. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL.

Veure Clàusula vint-i-unena del Plec general

CAPÍTOL III
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

34. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE
Les condicions especials d’execució i les obligacions essencials del contracte, d’obligat
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa
o les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat 20 del QCP, i
el seu incompliment pot donar lloc a la imposició de les penalitats corresponents o a la
resolució del contracte, d’acord amb el disposat a aquest plec i als articles 192 i següents
i 211 de la LCSP.
35. RISC I VENTURA
El contracte que s'estableixi entre el Consell Comarcal i l'adjudicatari es realitzarà a risc
i ventura del contractista; d’acord amb el que es disposa a l’article 197 de la LCSP,
aquest tindrà dret a indemnitzacions únicament en aquells casos de força major o quan
se li produeixin danys i perjudicis derivats directament d'ordres o actuacions expresses
del Consell Comarcal.
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el mateix contracte, en els plecs
de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques, i d’acord amb
les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del
contracte, en els casos en què s’hagués designat. En un altre cas, aquesta funció li
correspondrà als serveis depenents de l’òrgan de contractació.
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L’adjudicatari respondrà dels danys que es puguin causar als interessos municipals o
comarcals, així mateix, serà responsable de tots els danys i perjudicis que pugui
ocasionar a tercers, estant obligat a subscriure, al seu càrrec, les pòlisses
d’assegurances que siguin necessàries per respondre d’ells.
D'acord amb el que preveu l'article 239 de la LCSP, tindran la consideració de casos de
força major, els següents:
a. Els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica.
b. Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com terratrèmols, moviments del
terreny, inundacions o altres de semblants
c. Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos
o alteracions greus de l'ordre públic.
En cas d’incompliment per part del contractista de l’obligació d’indemnitzar els danys i
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les
prestacions objecte del contracte, l’Administració procedirà a la imposició de les
penalitats que es determinin per a l’incompliment de les condicions especials d’execució
a l’apartat 21 del QCP.
36. LLIURAMENT DE LES PRESTACIONS O SERVEIS
El contractista estarà obligat a prestar els serveis en el temps i lloc fixat en el contracte
i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives que regeixen
el contracte i també d’acord amb les instruccions que doni al contractista l’òrgan de
contractació o el responsable del contracte.
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El lloc de realització de les prestacions serà l’indicat en l’apartat 7.3 del QCP
Si es considera convenient exigir un Programa de Treball aquest serà presentat per
l’empresari per a la seva aprovació per part de l’Administració al mateix temps que
s’aprovin els documents de la proposta guanyadora, fixant-se el terminis parcials
corresponents.
37. EXECUCIÓ DEFECTUOSA I DEMORA
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització
del mateix, així com, si escau, els terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.
Si el compliment dels serveis pateixen un retard en la seva prestació que no és imputable
al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini
inicial de la prestació, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que serà,
almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista en demanés un altre de més curt,
d'acord amb l'establert en l'article 195.2 de la LCSP. El responsable del contracte emetrà
un informe on es determini si el retard ha estat produït per motius imputables al
contractista.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 de la LCSP quan es produeixi
demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació
podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats
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que si escau procedeixin, resultant aplicable el previst en els article 192 i següents de la
LCSP.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total o parcial, l'Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats
establertes a l’apartat 21 del QCP.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats .En aquest últim supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del
termini que estimi necessària per a la terminació del contracte.
Així mateix, l'Administració tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el
compliment dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del
compliment del termini total.
L'Administració, en cas d'incompliment dels terminis parcials definits en el contracte per
part del contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per les penalitats que
es determinen al present plec.
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís
els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis
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38. RÈGIM DE PENALITATS
1. Es penalitzaran per als supòsits següents:
a) per compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.
b) per incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte.
c) per demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini
total o dels parcials fixats per a la seva realització o execució successiva,
respectivament.
d) per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació.
e) per incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatari del
contracte.
f) per incompliment dels compromisos d’adscripció dels mitjans personals o
materials.
2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import no
podrà depassar el 10% del preu del contracte en els supòsits dels incompliments
descrits a les lletres a), b), e) i f) de l’apartat anterior.
L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les
Clàusules Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la imposició
al contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.
3 Penalitats per compliment defectuós:
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S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els termes següents:
Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al percentatge del preu del
contracte, que s’indica en l’apartat 21 del QCP, que pot arribar fins el màxim legal del
10%. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en comte per valorar la gravetat.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació legal de
reparar els defectes.
Quan el compliment defectuós tingui com a conseqüència que no es puguin posar en servei
o obrir al públic les instal·lacions , s’aplicaran les penalitats per demora.
4. Penalitats per demora:
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte
al compliment dels terminis parcials o del termini total, l'Administració, d’acord amb el que
disposa l’article 193 de la LCSP podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició
de penalitzacions diàries per la quantia, o el percentatge, per cada 1.000 € del preu del
contracte, que s’indica en l’apartat 21 del QCP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total
arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre
el contracte o acordar la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions, fins el màxim
legal del 10%.
5. Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució:
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L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes al PCAP
donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al percentatge del preu del
contracte que s’indica en l’apartat 21 del QCP, podent arribar, fins el màxim legal del
10%. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en comte per valorar la gravetat.
També podrà donar lloc a la resolució del contracte.
6. Penalitats per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació:
L’incompliment, per el contractista, de les obligacions que l’imposen els articles 215 a
217 de la LCSP en relació a la subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista
de penalitat la quantia de la qual serà corresponent al percentatge que s’indica en
l’apartat 21 del QCP sobre el preu del subcontracte, amb el límit esmentat del 50% de
l’import del subcontracte.
38.1 L’ empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats en el programa de treball.
38.2 Si l ’ empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de
la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en
els articles 193 i 194 de la LCSP.
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L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides
en el contracte i detallades al programa de treball anual.
Si el retard respecte al compliment dels terminis o altres especificacions del Programa
de treball fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista i aquesta
ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part del consell comarcal.
En cas que no s'hagi acomplert amb el temps d’implantació previst i pactat amb
l’Administració es podrà aplicar el règim de sancions d’acord a allò que preveu el plec
administratiu.
La incorrecta aplicació d’aquest Programa tindrà les conseqüències econòmiques que
es deriven del Capítol XIII del Plec de prescripcions Tècniques i la clàusula tercera
d’aquest plec administratiu.
38.3 A més del previst a l’article 193 i 194 de la LCSP, i per tal que l’Administració pugui
reaccionar eficaçment davant els diferents tipus d’incompliments en què pot incórrer el
contractista en l’execució d’aquest contracte, s’estableix el següent règim
d’incompliments i penalitats.
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En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte d’acord amb
les determinacions d’aquest plec o del Plec de Prescripcions Tècniques, o en cas
d’incompliment dels compromisos ofertats per l’empresa contractista, o de les
condicions especials d’execució establertes e n aquest plec es podrà acordar la
imposició de les penalitats que es descriuen a continuació.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes reposició de danys i a la
prestació correcta del servei.
38.3.1 Règim de penalitats
Quan els incompliments de les condicions del contracte siguin quantificables i tinguin
una valoració directa a través de l’aplicació dels preus unitaris de l’oferta, a més de les
sancions establertes en aquesta clàusula es podran aplicar descomptes sobre la factura
mensual dels serveis no prestats o pels recursos personals o materials no emprats.
a. Per cada recollida no efectuada per fracció en relació a la planificació: es
descomptarà de la factura mensual l’import corresponent al preu unitari
b. Per cada mitjà material o personal que hagi deixat de prestar servei per
causa imputable al contractista, es descomptarà de la certificació mensual
l’import corresponent al preu unitari d’una jornada per al mitjà material o
personal
c. Per cada neteja de contenidors o àrea d’aportació no efectuada en relació a
la programació ofertada, es descomptarà el preu unitari corresponent.
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38.3.2 Incompliments
Els incompliments que cometi el contractista en execució dels serveis contractats es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
38.3.2.1- Es consideraran incompliments lleus totes aquelles actuacions o omissions
que no estiguin tipificats com incompliments greus o molt greus, i afectin
desfavorablement a la qualitat del servei, sempre i quan no suposin riscos per a les
persones o les coses, ni ocasionin perjudicis en els béns afectes al servei o de tercers;
i aquelles que infringeixin o conculquin d'alguna manera les condicions que regulen la
prestació d’aquest contracte, entre les quals hi ha les següents:
En relació a les obligacions legals:
-

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos lleus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
La desobediència de qualsevol de les prescripcions normatives contingudes
en les disposicions de caràcter general o que li hagin estat notificades per
escrit, o la inobservança de les ordres del consell comarcal destinades a
evitar situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses, que generin riscos
lleus.

En relació a la comunicació consell comarcal-contractista:
-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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-

L’omissió del deure del contractista de comunicar les incidències o situacions
anòmales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis.
La reticència a facilitar la informació relativa al control dels serveis o
l’incompliment dels terminis d’entrega de la documentació al consell
comarcal.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus.
El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions,
encàrrecs i serveis i, sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les
incidències, ordres o tasques comunicades pels serveis del consell comarcal.
Retard superior a 12 hores en la comunicació d’incidències o de situacions
significatives per al funcionament del servei.
La manca puntual de respecte al públic, al personal del Consell Comarcal o
a l’autoritat per part de l’empresari o els seus empleats.

En relació als mitjans adscrits als serveis:
-

No tenir els vehicles degudament identificats.
La utilització dels vehicles en mal estat de neteja.

En relació al personal dedicat al servei:
-

La no comunicació al consell comarcal de les possibles baixes o substitucions
a la plantilla del personal adscrit al contracte en un termini superior a 7 dies.
La falta d'uniforme reglamentari en el personal, o l'estat inadequat del mateix.
No tenir el personal degudament identificat.
Causar, per negligència o per mala fe, danys lleus al patrimoni, als béns del
consell comarcal, de tercers o als mitjans adscrits a la contracta.
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En relació a la prestació del servei:
-

La manca de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals per
part de l’empresa i els seus treballadors.
L’existència de vehicles treballant sense totes les condicions necessàries i/o
exigides en la seva fitxa d’homologació.
Dipositar productes de la recollida fora del lloc adient i /o de forma
inapropiada.
La modificació d’alguna de les obligacions dels serveis per causes
justificades sense comunicació immediata amb els tècnics del consell
comarcal.
Incompliment de l’horari o freqüència de recollida quan no tingui consideració
de greu o molt greu
La modificació puntual de l’itinerari sense previ avís al consell comarcal , quan
no sigui degut a causa justificada
La parada de funcionament dels equips GPS durant un temps superior a 24
h.
En quant a la recollida de cubells i contenidors, deixar de forma puntual
menys d’un 1% de punts sense recollir, sense prèvia justificació del motiu.
La manca o la pèrdua puntual de lectures de cubells, contenidors i targetes
sense causa justificada per part del contractista.
La reubicació inadequada dels contenidors.
Dotació insuficient i no justificada dels equips de treballs, tant en mitjans
personals com de material.
L’existència de punts de recollida de residus en estat inadequat.
La neteja deficient dels contenidors i àrees
La realització dels treballs en forma defectuosa.
En quant el grau de satisfacció dels ciutadans si es comproven més de cinc
queixes en una setmana degudes a la deficient prestació del servei,
prèviament verificades per tècnic/a del consell comarcal

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En relació a altres supòsits:
-

Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels plecs del contracte en general o de l’oferta presentada per
l’empresa. Sempre i quan no signifiqui una falta greu o molt greu.
En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per
negligència o per descuit inexcusables, així com tota la infracció no recollida
en les dues clàusules següents, sempre que el perjudici causat al servei es
pugui conceptuar com a lleu.

38.3.2.2- Són incompliments greus els següents:
Tindrà la consideració d’incompliment greu la reincidència en el termini d’un any en la
comissió de tres incompliments lleus de diferent tipus segons la classificació d’aquesta
clàusula; o la reincidència en el mateix termini de dues infraccions lleus si fan referència
a la mateixa classe d’incompliment.
Es consideraran incompliments greus totes aquelles actuacions o omissions que no
estiguin tipificats com incompliments molt greus, i que afectin greument la qualitat del
servei, suposin riscos per a les persones, o ocasionin perjudicis en els béns afectes al
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servei; i aquelles que infringeixin o conculquin d'alguna manera les condicions
establertes en el Plec de condicions i específicament les següents:
En relació a les obligacions legals
-

-

La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal
que es coneguin com a causa de la prestació del servei que no constitueixin
infracció molt greu.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en el terminis fixats.
L’incompliment de la normativa i procediments de gestió de residus.
No estar inscrita l’empresa adjudicatària al registre de transportistes de
residus de Catalunya (amb inclusió de tots els vehicles adscrits al servei).
La desobediència de qualsevol de les prescripcions mediambientals,
sanitàries i d’higiene contingudes en les disposicions de caràcter general o
que li hagin estat notificades per escrit, o la inobservança de les ordre del
consell comarcal destinades a evitar situacions molestes, nocives, insalubres
i perilloses, que generin riscos greus.
La manca o el retard reiterat en el pagament dels salaris, o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que
sigui greu i dolosa.

En relació a la comunicació consell comarcal-contractista
-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

-

No informar al consell comarcal amb la diligència deguda de tota incidència
amb repercussió greu pel servei o les persones.
L’obstrucció a la inspecció del consell comarcal
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no
estiguin tipificades com a molt greus.
L’incompliment dels terminis de presentació dels informes sense previ avís ni
causa justificada.
Retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions
significatives per al funcionament del servei.
En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres
procedents del consell comarcal relatives als deures i les obligacions pròpies
del contractista, així com tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però
que causi un perjudici als servei que es pugui conceptuar com a greu.
Modificació continuada d’un itinerari sense preavís ni causa justificada.

En relació als mitjans adscrits als serveis
-

La no utilització dels mitjans mecànics considerats mínims i essencials per a
la prestació dels serveis contractats.
La utilització de vehicles que no disposin de la documentació reglamentària
en vigor.
El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació
i el manteniment dels mitjans, del material o dels documents del servei.
La manca d’elements de seguretat, insonorització, higiene i salubritat
necessaris per a la prestació.
La descurança en la conservació i el manteniment i no realitzar les
reparacions necessàries als mitjans adscrits a la contracta.
La utilització de material o equips diferents als estipulats, sense comunicació
59

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 761c981f-d592-453d-94da-425300e04dd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1763798
Data d'impressió: 12/07/2021 09:40:04
Pàgina 60 de 137

SIGNATURES

Ì761c981f-d592-453d-94da-ÇJU Èe04dd3ÉÎ

DOCUMENT

-

prèvia i autorització expressa per part del Consell.
El treball amb vehicles o maquinària que no s’ajusti al que s’exigeix als plecs
i a les característiques tècniques o qualitats que els oferts, sempre i quan no
estigui autoritzat pel Consell.
L’ús de mitjans en mal estat de conservació, funcional o d’imatge, o
inadequats.
El deficient estat de manteniment i conservació del material, elements,
vehicles i altres béns adscrits al servei quan posi en perill la prestació del
serveis o al seguretat dels treballadors i terceres persones.
L'ús dels uniformes i vehicles com a suport d'elements propagandístics
aliens.
L'haver estat declarat per la Inspecció Tècnica com a defectuós l'estat general
d'un vehicle i trobar-se en servei.

En relació al personal dedicat al servei
-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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No dotar al personal del servei del vestuari adequat.
La indisponiblitat del telèfon mòbil de localització del coordinador/ tècnic/
encarregat de l’empresa contractada designat en un temps d’entre 2 i 12
hores.
No dotar al personal dels equips de protecció en perfecte estat d’ús.
No adoptar les mesures correctives, incloses les de caràcter disciplinari que
correspongui, amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o
dispensi un tracte incorrecte al personal municipal o als veïns.
La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de
vacances.
Les discussions greus entre treballadors durant la prestació del servei.
Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense autorització del
Consell.
Causar, per negligència o per mala fe, danys greus al patrimoni, als béns del
consell comarcal o de propietat de tercers o als mitjans adscrits a la contracta.
No formar al personal adequadament en l’ús de les maquinàries i vehicles.

En relació a la prestació del servei
-

L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis
establerts en el Plec de prescripcions tècniques.
La desobediència greu a les instruccions i ordres dels serveis tècnics del
consell comarcal en el cas de senyalització viària.
Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant pel
que fa a la gestió dels serveis en general com a l’atenció al públic.
El retard reiterat en la prestació dels serveis.
L’abocament de residus a la via pública.
Barrejar residus de diferent tipologia.
Realitzar els serveis amb menys mitjans humans, materials i tècnics dels
estipulats en els plecs o en l’oferta de licitació.
No realitzar en la seva totalitat els recorreguts establerts per a les prestacions
de neteja i de recollida de residus.
No realitzar les freqüències indicades en el Plec de prescripcions tècniques,
per a les prestacions de neteja i de recollida de residus.
Que transcorrin més de 12 hores sense atendre una ordre urgent dels serveis
tècnics del consell comarcal.
Manca d’acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del
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personal al seu càrrec.
Deixar de prestar el servei diari en un sector sense el coneixement i
l’autorització prèvia del Consell.
No trobar-se un equip de treball en la ruta prevista sense comunicació prèvia
als servei tècnics del consell comarcal.
La falta de rendiment que afecti el funcionament del servei.
No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en
l’oferta de licitació , a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.
Produir danys a tercers com a conseqüència del mal funcionament del servei
o de la realització de treballs defectuosos.
Utilitzar qualsevol recurs adscrit al contracte en serveis o tasques diferents
de les pròpies del contracte, sense autorització del consell comarcal
L’incompliment de les ordres o instruccions del serveis tècnics del consell
comarcal en relació amb la modificació de les tasques ordinàries del servei
per motius de necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el
funcionament dels serveis.
Destinar els residus a plantes no autoritzades.
La manca d’elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
La no aplicació de les mesures correctores detectades en les inspeccions de
les instal·lacions.
En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi al consell
comarcal amb una antelació mínima d’una setmana.
Qualsevol altre que es derivi de l’incompliment de les prescripcions del Plecs
o del contracte en general i suposin una greu pertorbació en el funcionament
del servei o per als interessos generals.
Que transcorrin més de 5 dies sense atendre una ordre ordinària dels Serveis
tècnics comarcals
A realitzar el serveis sense els certificats acreditatius necessaris per poder
realitzar els serveis establerts en els plecs: qualitat, gestió mediambiental i de
l’activitat.
La parada dels equips sense causa justificada entre 30 minuts i 1 hora.
En quan a la recollida de cubells i contenidors, deixar entre un 1% i un 5% de
punts sense recollir, sense prèvia justificació del motiu.
Mantenir contenidors fora del la seva ubicació per un període superior a 1
setmana.
Incomplir la freqüència marcada per la neteja dels contenidors sense previ
avís ni causa justificada.
En quant al grau de satisfacció dels ciutadans, si es comproven més de deu
queixes en una setmana, prèviament verificades per tècnic/a municipal i
motivades per la deficient prestació del servei.

En relació a altres supòsits
-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els
plecs.
La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions
contractuals.
Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les establerts en
els Plecs, sempre que siguin en perjudici greu del servei.

38.3.2.3. Són incompliments molt greus els següents:
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Tindrà la consideració d’incompliment molt greu la reincidència en el termini de dos anys
en la comissió de tres incompliments greus de diferent tipus segons la classificació
d’aquesta clàusula; o la reincidència en el mateix termini de dues infraccions greus si
fan referència a la mateixa classe d’incompliment.
Es consideraran incompliments molt greus totes aquelles actuacions o omissions que
afectin de forma molt greu la qualitat del servei, suposin riscos greus per a les persones,
o ocasionin perjudicis greus en els béns afectes al servei; i aquelles que infringeixin o
conculquin de forma molt greu les condicions establertes en el Plec de condicions i
específicament les següents:
En relació al compliment de les obligacions legals
-

-

-

No mantenir al dia en el pagament de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil.
L’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat
i salut en el treball respecte dels treballadors adscrits al contracte.
La desobediència de qualsevol de les prescripcions mediambientals,
sanitàries i d’higiene contingudes en les disposicions de caràcter general o
que li hagin estat notificades per escrit, o la inobservança de les ordre del
consell comarcal destinades a evitar situacions molestes, nocives, insalubres
i perilloses que generin riscos molt greus.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
Qualsevol conducta relacionada amb el servei constitutiva de delicte, comesa
per l’adjudicatària o pels seus dependents, si no s’acredita per l’adjudicatària
que va dur a terme totes les mesures preventives i dissuasòries que li eren
exigibles.
La manca o el retard en el pagament dels salaris, amb més de dues
mensualitats pendents, o l’aplicació reiterada de condicions salarials inferiors
a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

En relació a la comunicació consell comarcal-contractista
-

La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.

En relació als mitjans adscrits als serveis
-

Causar, per negligència o per mala fe, danys greus al patrimoni o als béns
del consell comarcal.

En relació al personal dedicat als serveis
-

La indisponiblitat del telèfon mòbil de localització del coordinador/ tècnic/
encarregat de l’empresa contractada designat en un temps de més de 12
hores.
Causar danys als recursos adscrits a la contracte per falta de formació del
personal.
Causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni, als béns
del consell comarcal als bens propietat de tercers o als mitjans adscrits a la
contracta.
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En relació a la prestació dels serveis
-

Retard en l’inici de l’execució del contracte.
L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.
En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposició
tot el material i elements adscrits al servei o quan no es faci càrrec també del
personal que fos assignat per a la continuació del servei.
No prestar els serveis directament, llevat dels supòsits permesos a la
normativa vigent.
La parada dels equips sense causa justificada de més de 1 hora.
En quan a la recollida de cubells i contenidors, deixar més d’un 5% de punts
sense recollir, sense prèvia justificació del motiu.
En quan el grau de satisfacció dels ciutadans si es comproven més de quinze
queixes en una setmana, prèviament verificades per tècnic/a municipal per a
causa imputable a l’empresa.
La modificació significativa del servei sense causa justificada i sense
notificació prèvia al consell comarcal..
Manipular o ocultar les dades de control del servei al consell comarcal

En relació a altres supòsits
-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

Les paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més d'un
dia, excepte causa de força major.
El retard sistemàtic comprovat d'horaris i fraus en les formes de prestació dels
serveis.
La cessió, subarrendament o traspàs, total o parcial dels serveis sense
autorització expressa del consell comarcal, quan no es tracti d’una
subcontractació autoritzada expressament per aquest plec o pel consell
comarcal.
La finalització de la prestació del servei pel contractista o empresa
adjudicatària, sense la concurrència de les circumstàncies legals que li són
pròpies.
L’incompliment greu de la normativa de prevenció de riscos laborals.
No facilitar a la finalització del contracte les dades de cost empresarial del
personal afecte a la subrogació que sol·liciti el consell comarcal.

38.4. Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del
responsable del contracte, i prèvia audiència al contractista durant un termini de 5 dies
hàbils. Un cop imposades les penalitats seran immediatament executives, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament mensual,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït,
quan no puguin deduir-se dels esmentats abonaments.
Per incompliments de caràcter lleu, el consell comarcal podrà aplicar penalitats que
poden arribar fins a 3.000 €
Per incompliments de caràcter greu, el consell comarcal podrà aplicar penalitats que
poden arribar fis a 10.000 €
Per incompliments de caràcter molt greu, el consell podrà aplicar penalitats que poden
arribar fins a 50.000 €
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Dins de cada tram les penalitats es graduaran en atenció a les conseqüències i
intencionalitat de l'acció, així com l'incompliment previ d'advertències i requeriments,
nombre d’usuaris afectats, perjudicis causats, import dels beneficis obtinguts amb
l'actuació il·lícita, caràcter permanent o transitori de la infracció, gravetat dels fets i
repercussió social dels mateixos.
Les penalitats per incompliments greus o molt greus s’imposaran en virtut d’expedient
instruït a l’efecte, que s’incoaran per Resolució del President del consell comarcal, d’ofici
o per denúncies rebudes de particulars o d’altres administracions, i l’òrgan competent
per a la seva resolució serà l’òrgan de contractació. En tot cas, es donarà audiència a
l’adjudicatari per un termini mínim de deu dies.
Els incompliments lleus podran ser corregits pel President del Consell Comarcal, sense
necessitat d’instruir expedient, prèvia audiència de 5 dies a l'adjudicatari
La reiteració o reincidència en la comissió de dues d'infraccions de la mateixa naturalesa
qualificades de molt greus podrà comportar la resolució del contracte, sense que el
contractista tingui dret a cap indemnització
La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació
de la garantia.
38.5 En cas d’infracció de les condicions establertes en aquest plec per a la
subcontractació o les previstes a l’art. 215 a 217 de la LCSP, l’òrgan de contractació
podrà imposar una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
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38.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament mensual, s’hagin
d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia definitiva, quan no es puguin
deduir dels pagaments mensuals.
Els supòsits d’incompliment o de demora en l’execució que no estiguin previstos com
a penalitat o quan a causa dels fets es produeixin danys o perjudicis al consell comarcal,
als usuaris o a bens de particulars al consell comarcal, s’exigirà al contractista, en tot
cas, la corresponent indemnització per danys i perjudicis.
39. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en
els casos i en la forma previstes als articles 203 a 207 de la LCSP, i d'acord amb el
procediment regulat en l'article 191 de la mateixa Llei. Els contractes administratius
celebrats pels òrgans de contractació només podran modificar-se durant la seva
vigència quan es doni algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 de la
LCSP.
Procedirà la modificació del contracte en els termes previstos en el plec de clàusules
administratives particulars, quan així s'hagi establert en l’apartat 22 del QCP, en la
forma i amb el contingut assenyalat a l'article 204 de la LCSP.
El percentatge màxim del preu inicial del contracte al que puguin afectar les
modificacions previstes serà l’establert en l’apartat 22 del QCP i com a maxim d’un 20%
d’acord amb allò que s’estableix a l’article 204 de la LCSP.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
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En qualsevol cas, quan es promogui la modificació del contracte caldrà incloure a
l’expedient corresponent que es tramiti un informe justificatiu de la seva necessitat i
de l’adequació de la modificació amb relació a la finalitat del contracte, el qual es
publicarà a la Plataforma de serveis de contractació pública, tal com es preveu en
l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017.
Es procurarà sempre atendre els canvis amb una reorganització i redistribució dels
efectius. Només en els casos degudament justificats i amb informe previ i favorable dels
serveis tècnics del consell comarcal, es podrà proposar un increment del preu del
contracte
Quan sigui necessari aplicar preus no previstos en el contracte els nous preus es fixaran
de forma contradictòria amb el contractista .
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP, i s’hauran de
formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP i publicar-se d'acord amb
els articles 207 i 63 de la citada llei.
Pel que respecta el seu règim s'estarà al que es disposa als articles 191 i 203 a 207 de
la LCPS , així com al que es disposa reglamentàriament.
Modificacions no previstes en aquest plec
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
En cas que la modificació es fonamenti en la concurrència d’algun dels supòsits que
preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 205, l’anunci de modificació
també es publicarà en el DOUE.
40. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
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L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del
contracte.
Igualment, procedirà la suspensió del contracte si es donés la circumstància
assenyalada en l'article 198.5 LCSP. A l'efecte de la suspensió del contracte s'estarà al
que es disposa en l'article 208 LCSP, així com en l'article 103 del RGLCAP
De conformitat amb l'article 208 LCSP, si l'Administració acordés la suspensió del
contracte o aquella tingués lloc per l'aplicació del que es disposa en l'article 198.5 LCSP,
l'Administració abonarà al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per
aquest.

CAPÍTOL IV
DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

41. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
La forma i condicions de pagament per a aquest contracte s’indica a l’apartat 24 del
QCP, en aquesta clàusula i en la clàusula 13.3 del plec de prescripcions tècniques.
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L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els serveis realitzats, i si
es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Perquè tingui lloc l’inici del còmput del termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura
electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de realització de l’objecte del contracte.
Sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, l'Administració haurà
d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el
contracte dels serveis realitzats dins dels trenta dies següents a la prestació del serveis.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa
vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a
transcorreguts trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent
abonament.
El preu que percebrà mensualment el contractista es fixarà, en funció de l’oferta
presentada per l’adjudicatari, i en funció del grau d’efectiu compliment del contracte
que resulti dels informes de control mensuals.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
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42. OBLIGACIONS, DESPESES I IMPOSTOS EXIGIBLES AL CONTRACTISTA
El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules d’aquest plec i d'acord amb les
instruccions que, per a la seva interpretació, donés l'Administració al contractista.
Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del
contracte en el supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències,
autoritzacions i permisos procedeixin amb vista a executar i lliurar correctament els
serveis objecte del contracte. Així mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses
que l'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són les generals,
financeres, d'assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions,
honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de
tributs, l'IVA, l'impost que per la realització de l'activitat pogués correspondre i qualssevol
altres que poguessin derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix.
Les obligacions esmentades tindran el caràcter de obligacions essencials del contracte
d’acord amb el que s’assenyala a l’apartat 20.2 del QCP.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació,
s'entendran compresos, amb caràcter general, els tributs de qualsevol classe que gravin
els diversos conceptes. No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà
com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
43. OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS, LABORALS, SOCIALS I TRANSPARÈNCIA
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El contractista està obligat en l’execució de contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot
cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació quan aquestes siguin més
favorables. La mateixa obligació serà exigible a les empreses subcontractistes, essent
responsabilitat del contractista principal assegurar el seu compliment davant de l’entitat
contractant.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma,
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal o comarcal.
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Les obligacions esmentades tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte,
d’acord amb el que s’assenyala a l’apartat 20.2 del QCP
44. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DANYS I PERJUDICIS
El règim d'indemnització de danys i perjudicis serà l'establert en l'article 196 de la LCSP,
d’acord amb el qual el contractista, serà responsable de tots els danys i perjudicis
directes i indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.
L’obligació de respondre i indemnitzar els danys i perjudicis que es causin tindrà el
caràcter d’obligació essencial del contracte, juntament amb les que s’assenyalen a
l’apartat 20.2 del QCP.
En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les
prestacions objecte del contracte, l'Administració procedirà a la imposició de les
penalitats que es determinin en l’apartat 21 del QCP.
45. DEURE CONFIDENCIALITAT
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En relació amb la confidencialitat serà aplicable el que es disposa en l'article 133 i
154.7 de la LCSP i es tindrà en compte la «declaració responsable complementària»
(annex 1) del presnet Plec, si el licitador l’ha aportada.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del
coneixement d'aquesta informació.
Aquesta obligació tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte, d’acord amb el
que s’assenyala a l’apartat 20.2 del quadre de característiques. .
No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat
com a confidencial, i així hagi estat acordat per l'òrgan de contractació.
46. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
46.1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte s’ha de sotmetre a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, obligació que
té el caràcter d'obligació contractual essencial del contracte, en els termes previstos a
l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que es transposa 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.
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46.2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de
contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà gestionar el
procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la
mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació
del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General
de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la
portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) el contractista es podrà adreçar en
qualsevol moment a l’òrgan de contractació.
46.3. Així mateix, el licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat
d’encarregat del tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de
compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de
protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
46.4. En la mesura en què la prestació i el compliment del contracte impliqui l'accés de
l'adjudicatari a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable l'Administració
actuant, l'adjudicatari serà considerat encarregat de tractament, en els termes de l'article
4.8) i 28 del RGPD i haurà de complir amb les següents obligacions:
a. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, com a condició especial d’execució del contracte.
b. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de
la informació facilitada en la declaració a què es refereix el número 3 a
continuació.
c. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals
es vagi a encomanar la seva realització.
d. Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual posi
de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis
associats a aquests.
Així mateix, respecte als tractaments de dades personal pel contractista com a
encarregat del tractament, es fa constar que la finalitat per a la qual es permetrà l’accés
a les dades personals necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de
responsabilitat del responsable del tractament és la següent: l’execució de l’objecte del
contracte del servei de recollida i transport de residus municipals dels municipis de
Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de
l’Estany.
46.5. L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un
Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un
control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.
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46.6. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de
dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades
personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la
prestació del servei.
46.7. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels
treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
46.8. L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots
els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte
a les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització
internacional.
46.9. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.
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46.10. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així
com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part
del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.
46.11. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.
46.12. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la
seguretat del tractament, que es corresponguin amb les de l’Administració contractant i
que s’ajustin a l’Esquema Nacional de Seguretat.
46.13. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels
drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de
l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable
següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions
que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
46.14. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en
el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades
que es realitzaran, de mutu acord amb L’òrgan de contractació.
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46.15. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de
les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim
de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament
General de Protecció de Dades.
46.16. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la
seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de
protecció de dades.
46.17. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte
de tractament:
a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret
que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els
supòsits legalment admissibles.
b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a
aplicar per procedir a la comunicació.
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46.18. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol
que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera
prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
46.19. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament
per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat,
que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades
en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures
de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat
tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves
obligacions.
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de l'Administració,
al compliment de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades.
46.20. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades
de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar
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una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se
responsabilitats de l'execució de la prestació.
Aquestes obligacions tindran el caràcter d’obligacions essencials del contracte, d’acord
amb el que s’assenyala a l’apartat 20.2 del quadre de característiques.
47. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
 Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i amb les millores proposades
i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans personals i/o materials que
s’hagi declarat responsablement adscriure a la prestació del servei i/o que s’hagin
estat exigits com solvència d’acord amb les previsions d’aquest plec. Això no obstant,
si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista té l’obligació d’ampliar-los
o de modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions contractuals.
 Complir amb totes les obligacions reglamentàries necessàries per a l’exercici de
l’activitat, així com les obligacions fiscals i socials que es derivin de l'exercici de
l'activitat, ja siguin de caràcter local, autonòmic o estatal.
 Complir les instruccions que emetin el responsable del contracte o els òrgans
competents del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en les matèries objecte del
contracte.
 El contractista designarà una persona com a representant seu, que serà responsable
de la bona execució del contracte, i que haurà de fer d’enllaç amb el corresponent
tècnic/a d’aquest Consell Comarcal i el responsable del contracte, si escau.
 Amb l’inici del contracte el contractista subrogarà el personal.
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Les obligacions, esmentades tindran el caràcter d’obligacions essencials del contracte
d’acord amb el que s’assenyala a l’apartat 20.2 del QCP.
En els casos que legalment sigui exigible i així es faci constar a l’apartat 30 del QCP
l’adjudicatari haurà de subrogar-se com a nou empresari en els contractes de treball
relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En els supòsits en que
procedeixi la subrogació, serà d’aplicació el que disposi el corresponents conveni
col·lectiu o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general.
Els contractistes estan obligats a mantenir actualitzada la informació relativa a la plantilla
vigent durant l’execució del contracte amb la finalitat de posar-la a disposició de l’òrgan
de contractació quan aquest la hi demani.
L’incompliment d’aquestes darreres obligacions en matèria de subrogació de personal
donarà lloc a la imposició de les penalitats establertes en la LCSP
48. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
1.Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en l’article 190 de la
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès
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públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
2.En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals no salvables per
una interpretació sistemàtica dels mateixos, prevaldrà el que estableixen els plecs de
clàsulues administratives particulars (i dinte d´aquests el QCP), llevat que es dedueixi
que es tracta d'un error evident de fet o aritmètic o es tracti d'aspectes del contracte
específicament tècnics, en els què, per raó de l'especialitat, prevaldrà el que disposa el
PPT.
CAPÍTOL V.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

49. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar o que les societats
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibició de contractar i es mantingui la solvència, la capacitat o
classificació exigida.
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia es pot renovar o reemplaçar,
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent
al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a qui s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerantse a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
50. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Si així s’estableix a l’apartat 25 QCP i d’acord amb l’article 214 de la LCSP.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
51. SUBCONTRACTACIÓ
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El contractista, si així es preveu en l'apartat 26 del QCP, podrà concertar amb tercers
la realització parcial de l’objecte del contracte, tret que conforme a l'establert en les
lletres d) i e) de l'apartat 2º de l'article 215 LCSP, la prestació o part de la mateixa hagi
de ser executada directament pel contractista i sempre que es compleixin els requisits
establerts en l'apartat 2 de l'article 215 LCSP.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71
LCSP. Aquesta acreditació podrà fer-se efectiva mitjançant declaració responsable del
subcontractista.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de
les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en la LCSP, i en
funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents
conseqüències:
a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del
subcontracte, segons l'establert en l'apartat 21 del QCP
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP.
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Així mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obligat
al compliment dels requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 de la LCSP.
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal
que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de
l'Administració, amb subjecció estricte als plecs de clàusules administratives particulars,
i als termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral al que es refereix l'article 201 LCSP.
Els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per
les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del
contracte principal i dels subcontractes.
El contractista haurà d'informar als representants
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

dels

treballadors

de

la

Si així es requereix en l'apartat 27 del QCP els licitadors hauran d'indicar en la seva
oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import,
i el nom o el perfil empresarial. En aquest cas, si els subcontractes no s'ajusten a l'indicat
en l'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que efectuïn la
notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf anterior, excepte
autorització expressa amb anterioritat per l'Administració o situació d'emergència
justificada, excepte si l'Administració notifica en aquest termini la seva oposició.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que
participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb
aquelles condicions de subcontractació de cadascun d'ells que guardin una relació
directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de
l'Administració justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada
la prestació, dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP i
en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, en el que li sigui aplicable.
Aquestes obligacions tindran la consideració d’obligacions essencials d'execució del
contracte i el seu incompliment, a més de les conseqüències previstes per l'ordenament
jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que, si escau, es prevegi en l'apartat 21
del QCP
52. REVISIÓ DE PREUS
En la revisió de preus s'estarà a l'especificat en l’apartat 28 del QCP. tot això de
conformitat amb l'article 103 de la LCSP i 104 a 106 del RGLCAP.
En els contractes celebrats amb preus provisionals no cabrà la revisió de preus de
conformitat amb el que es disposa en l'article 102.7 in fine de la LCSP.

CAPÍTOL VI
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

53. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció o conformitat
i serà l'indicat en l’apartat 29 del QCP
Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin
d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia es
procedirà a la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva d’acord amb el que
disposa l’article 111 de la LCSP.

54. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les recollides en els articles 211 de la LCSP així
com l’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en l’apartat
20.2 del QCP i l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en
l’apartat 20.1 del QCP que tindran el caràcter d’obligacions contractuals essencials als
efectes del que assenyala la lletra f) de l’article 211 LCSP

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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De conformitat amb l'article 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes
de resolució del contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències
econòmiques de l'extinció, haurà d'atendre's a la qual hagi aparegut amb prioritat en el
temps. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat
amb el que es disposa en l'article 212.1 LCSP mitjançant procediment tramitat en la
forma reglamentàriament establerta.
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista l’hi serà exigible
una indemnització a l'Administració pels danys i perjudicis ocasionats. La determinació
dels danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar el contractista es durà a terme per l'òrgan
de contractació en decisió motivada prèvia audiència del mateix, atenent, entre altres
factors, al retard que impliqui per a la inversió projectada i a les majors despeses que
ocasioni a l'Administració.
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en l'article 212 de
la LCSP i per als seus efectes al que es disposa en els articles 213 i 307 de la LCSP,
així com si escau, al que es disposa en el desenvolupament reglamentari.
55. RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
JURISDICCIÓ
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb
expressa submissió als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici de que, si es
el cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de contractació regulat
per l’article 44 de la LCSP.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

RECURSOS
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els actes de la Mesa o de l’òrgan de contractació pels quals s’acordi
l’admissió o inadmissió de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes,
incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a
conseqüència de l’aplicació de l’art. 149 de la LCSP; els acords d’adjudicació del
contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en
els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament,
a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Els terminis per a la interposició del recurs especial són els establerts a l’article 50 de la
LCSP.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació (en supòsits diferents dels indicats anteriorment) i l’extinció d’aquest
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, i en
l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació conjunta, que comprén les
actuacions que van des de la publicació de l’anunci de licitació fins la realització de la
proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació als correspoents òrgans de
contracció de cada Lot (Lot 1 - Ajuntament de Banyoles i Lot 2 -Consell Comarcal del
PE), l’òrgan responsable per la tramitació de les actuacions necessàries fins la resolució
del recurs és el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
No obstant això, serà preceptiu informe conjunt de l’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany per actuacions que facin referència al “Contracte residus
Banyoles”.
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

Un cop realitzada la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació, les
actuacions que van des de l’acord d’adjudicació fins a la formalitzacio del contracte i la
posterior execució del mateix, l’òrgan responsable per la tramitació de les actuacions
necessàries fins la resolució del recurs serà l’Ajuntament de Banyoles pel que fa al Lot
1, i el Consell Comarcal pel que fa al Lot 2.

ANNEXOS:
MODELS DE PRESENTACIÓ
Annex 1. a) Model DEUC
b) Declaració Responsable Complementària al DEUC
Annex 2. Model de criteris valorables mitjançant judicis de valor
Annex 3. Model de criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges
Annex 4. Model de compromís per la integració de la solvència amb mitjans externs
Annex 5. Model de declaració relativa a l’Impost d’activitat econòmiques
Annex 6. Model de descripció de prestacions que l’adjudicatari té intenció de
subcontractar
Annex 7. Model de compromís d’adscripció de mitjans al contracte
Annex 8. Model Aval
Annex 9. a) Model de declaració responsable allotjament de dades (sobre A)
b) Encàrrec de tractament de dades personals
Tots els annexes a presentar han de ser signats electrònicament pel representat
legal de l’empresa licitadora

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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ANNEXOS INFORMATIUS
Annex 10.Vehicles a subrogar i amortitzacions
Annex 11. Personal a subrogar
Annex 12.Conveni col·lectiu de treball entre l’empresa UTE Urbaser, SA & Anfruns
Garriga, adjudicatària del servei i treballadors adscrits del centre de treball del
Pla de l’Estany per als anys 2020-2025 (Codi 1384).
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 1
A) DEUC
De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, s'accepta com a prova preliminar en els processos de
contractació pública, una declaració formal dels operadors econòmics que substitueix
els certificats expedits per les autoritats públiques o per tercers, mitjançant la qual
indiquen que no es troben en cap de les situacions d'exclusió o possible exclusió,
compleixen els criteris de selecció exigits i, quan sigui procedent, compleixen amb les
normes i els criteris objectius que s'hagin establert amb la finalitat de reduir el nombre
de candidats.
Es podran sol·licitar els documents justificatius en qualsevol moment, i al licitador
proposat com a adjudicatari se li exigirà la presentació de la documentació justificativa.
S'adjunten els enllaços del formulari normalitzat del DEUC disponible a la pàgina web
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
Directe:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Junta Consultiva Contractació Administrativa:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 1
B) MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb
DNI/NIE núm......................................................, en nom propi/en qualitat de
representant
legal
de
la
persona
física/jurídica
.................................................................................,
amb
NIF
núm.
............................................... i als efectes de licitar en la present contractació del
contracte de serveis de recollida de residus municipals dels municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany (Expedient
X2021001796).
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
- Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada ( empreses públiques o privades amb
50 o més treballadors ):
està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no
inferior al 2%,
ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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l’empresa no està obligada a tenir integrades en plantilla persones
treballadores amb discapacitat ni tampoc a adoptar mesures alternatives atès
que la seva plantilla és inferior a 50 treballadors.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori
espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
- Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte de
l’expedient de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i
designo com a persona de contacte:
Persona contacte

-

NIF
de Correu electrònic
l’empresa
l’empresa

de Mòbil
l’empresa

de

En relació amb la igualtat efectiva entre dones i homes:
.... Que l’empresa que represento té MÉS de 150 treballadors i disposa
d disposa d’un Pla d’Igualtat previst a l’article 45 de la Llei Orgànica
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
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3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes
..... Que l’empresa que represento té MENYS de 150 treballadors
- En matèria de seguretat i salut laboral
L’empresa compleix, en matèria de prevenció, amb la normativa vigent.
- Grup Empresarial
No forma part de grup empresarial
Sí conforme grup empresarial: que l’empresa ............................................ forma
part del grup empresarial .............................................. i que l’empresa/les
empreses
del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................................................... es presenta/en també a la
present licitació / És la única empresa que conforme el grup empresarial que es
presenta a la licitació
- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació
amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 2
MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA SOTMESA A JUDICI DE VALOR
(SOBRE B)
MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA AMB JUDICI DE VALOR (FINS A 40 PUNTS)
El/la Sr./Sra...............en
nom
i
representació
de
l’empresa.......................................................amb domicili
a
......................................., al carrer ................................. número ............, i amb
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de serveis de recollida
de residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i
Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany, amb expedient número X2021001796 es
compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats,
d’acord amb la següent proposta:

Nota.- A presentar:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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- una memòria tècnica de com a màxim 50 pàgines amb interlineat 1 i tipografia Arial
11, amb la descripció detallada.
- una fitxa per cada vehicle d’acord amb l’Annex 11 del Plec de prescripcions tècniques
(PPTP)

 Tota la documentació cal unir-la en un únic fitxer, en format PDF o en varis documents
PDF units en un únic fitxer, format .zip, i aportar-lo a l’apartat sobre 2 de l’eina del
sobre digital.

I per què consti, signo aquesta proposta
Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA (Sobre C)
OFERTA ECONOMICA (fins a 60 punts):
El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
i
representació
de
l’empresa........................................................ amb domicili a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte de recollida de residus municipals dels municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany, amb
expedient número X2021001796, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats als plecs i al contracte, per les següents quantitats, preus
abans d'IVA:
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

FÓRMULA I CÀLCUL DEL BAREM DE PUNTUACIÓ

IMPORT
LICITACIÓ
(SENSE IVA)

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

780.284,63 €

50

-€

4

Oferta econòmica per
apartat €/ANY (sense
IVA)

Apartat 1. Preu de licitació

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 = 𝑃𝑀 ∗

𝑃𝑙 − 𝑃𝑖
𝑃𝑙 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

On:
PM: Puntuació màxima (50 punts)
Punti= puntuació obtinguda per l’oferta i
Pi = Preu de l’oferta i
Pl= Preu de licitació
Pmin= Preu de l’oferta més baixa

Apartat 2. Oferta de compra dels camions
amortitzats

𝑃𝑖 = 4 ∗

𝑂𝑖
𝑀𝑂

On
Pi és la puntuació obtinguda per cada oferta
Oi és l’oferta en € presentada per cada
licitador en base imposable
MO és l’oferta amb l’import més alt, complint
les condicions d’aquest apartat

83

ÒRGAN

EXPEDIENT

Plec de clàusules

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 761c981f-d592-453d-94da-425300e04dd3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1763798
Data d'impressió: 12/07/2021 09:40:04
Pàgina 84 de 137

SIGNATURES

Ì761c981f-d592-453d-94da-ÇJU Èe04dd3ÉÎ

DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

FÓRMULA I CÀLCUL DEL BAREM DE PUNTUACIÓ

IMPORT
LICITACIÓ
(SENSE IVA)

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

-€

6

Oferta econòmica per
apartat €/ANY (sense
IVA)

Apartat 3. Termini desplegament del contracte
6 punts: període = < 3 mesos
5 punts: període = 3,5 mesos
4 punts: període = 4 mesos
3 punts: període = 4,5 mesos
2 punts: període = 5 mesos
1 punts: període = 5,5 mesos
0 punts: període = 6 mesos

A comptar des de la data de la signatura i tenint en
compte que el mes d’agost es considera inhàbil

Proposta econòmica del contracte: (4 anys)
Preu base................................ euros (en xifres) sense IVA
IVA del ......%.......................... euros
Preu total del contracte..................................euros, IVA inclòs
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 3.1
FITXES OFERTA ECONÒMICA
1. FITXA UTILLATGE

NÚM FITXA

MATERIAL:

FITXA DE PREUS UNITARIS
D'UTILLATGE I
INFRAESTRUCTURES
Núm. UNITATS:

(LOGO EMPRESA
LICITADORA)

CODI MATERIAL:

1. DADES BÀSIQUES
TIPUS DE MATERIAL
SERVEIS IMPLICATS

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

2. COSTOS ANUALS D'AMORTITZACIÓ
INVERSIÓ (Preu d'adquisició/Capital a amortitzar)
TIPUS D'INTERÈS
PERÍODE D'AMORTITZACIÓ
TOTAL ANUAL
3. COSTOS D'EXPLOTACIÓ
DESPESES DE MANTENIMENT
CONSUMS
ASSEGUARANCES I IMPOSTOS
TOTAL ANUAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ

PREU UNITARI DEL MATERIAL

€
%
€/ANY
€/ANY
€/ANY
€/ANY
€/ANY

€/ANY
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Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
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2. FITXA MAQUINÀRIA

NÚM FITXA

MATERIAL:

FITXA DE PREUS UNITARIS DE
MAQUINÀRIA
Núm. UNITATS:

CODI
MATERIAL:

1. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
TIPUS DE MATERIAL
SERVEIS IMPLICATS
2. COSTOS ANUALS D'AMORTITZACIÓ O LLOGUER
COST MAQUINÀRIA
€
TOTAL ANUAL MAQUINARIA
€/ANY
3. COSTOS D'EXPLOTACIÓ
CONSUMIBLES
€/ANY
REPARACIONS
€/ANY
MANTENIMENT,…
€/ANY
TOTAL ANUAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ
€/ANY
3. COSTOS ANUALS D'ASSEGURANCES I IMPOSTOS (Si és el cas)
ASSEGURANÇA
€/ANY
IMPOST CIRCULACIÓ…
€/ANY
TOTAL ANUAL ASSEGURANCES I IMPOSTOS
€/ANY

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

(LOGO
EMPRESA
LICITADORA)

PREU UNITARI DEL MATERIAL

€/ANY

€/Hora

€/Hora
€/Hora
€/Hora
€/Hora
€/Hora
€/Hora
€/Hora

€/HORA
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

3. FITXA PERSONAL

NÚM FITXA

FITXA DE PREUS UNITARIS DE CADA
CATEGORIA DE PERSONAL

CATEGORIA:
Concepte

LOGO EMPRESA
LICITADORA
UNITATS:

Valor unitari

Import

Total

Salari base
% antiguitat (mitjana)
Plus ___
Plus ___
...
TOTAL

€

Pagues extraordinàries
...
...
TOTAL

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Cotitzacions
Assegurança social
Desocupació, FGS i FP
Accidents
...
TOTAL

€
%

€

Varis
Absentisme
Substitucions Vacances
Substitucions ________
Substitucions ________
...
TOTAL

€

TOTAL ANUAL PER
CATEGORIA

€

Jornades / any
Preu per jornada
Hores per jornada
Preu per jornada extra
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4. RESUM PERSONAL

NÚM FITXA

CATEGORIA:
CATEGORIA

FITXA RESUM DEL
PERSONAL

LOGO EMPRESA LICITADORA

UNITATS:
COST
ANUAL HORES/JORNADA JORNADES/ANY
MIG

PREU JORNADA
(€/JORN)
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

5. FITXA TIPUS SERVEI

NÚM
FITXA

FITXA DE PREUS UNITARIS DE CADA SERVEI

LOGO EMPRESA
LICITADORA
CODI
SERVEI:

SERVEI:
1. DESPESES DE PERSONAL
UNITA
TS

CATEGORIA DEL PERSONAL

HORES PER
SERVEI

IMPORT
UNITARI
€/HORA

TOTAL
€/SERVEI

TOTAL PER SERVEI
SERVEIS ANUALS
TOTAL ANUAL
2. DESPESES DE MAQUINÀRIA I MATERIAL PROPIS DEL SERVEI
HORE
COST
ASSEGURAN
UNITA
DESCRIPCIÓ DEL
S PER MAQUINÀ
CES I
CONSUMIBL TOTAL
TS
MATERIAL
SERV
RIA
IMPOSTOS ES €/HORA €/SERVEI
EI
€/HORA
€/HORA

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

TOTAL PER SERVEI
SERVEIS ANUALS
TOTAL ANUAL
3. DESPESES INDIRECTES
UNITA
TS

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

HORES DE
DEDICACIÓ
AL SERVEI

€/HORA

TOTAL
€/SERVEI

TOTAL PER SERVEI
SERVEIS ANUALS
TOTAL ANUAL

PREU UNITARI DEL SERVEI
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6. PRESSUPOST ANUAL

NÚM
FITXA

PRESSUPOST ANUAL

LOGO EMPRESA LICITADORA

1. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
2. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE RECOLLIDA D'ÀREES I ARMARIS
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
3. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
4. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
5. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTA INDUSTRIAL
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
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6. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE TRANSPORT DE LA FORM
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
7. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE BRIGADA DE REFORÇ
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
8. IMPORT ANUAL DE CADA SERVEI DE NETEJA DE CONTENIDORS COMARCALS
CODI

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI/RUTES

€/ANY

TOTAL €/ANY
9. COSTOS ANUALS EN MANTENIMENT DE L'UTILLATGE I LA TECNOLOGIA

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

CODI

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

€/ANY

TOTAL €/ANY
10. AMORTITZACIONS ANUALS
CODI

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

€/ANY

TOTAL €/ANY
11. GESTIÓ DEL CONTRACTE
CODI

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

€/ANY
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TOTAL €/ANY
12.DESPESES GENERALS
%
TOTAL €/ANY
13.BENEFICI INDUSTRIAL
%
TOTAL €/ANY
14.IVA VIGENT
%
TOTAL €/ANY

TOTAL € ANY
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ANNEX 3.2
MODEL OFERTA ECONÒMICA VALOR DE COMPRA DELS CAMIONS (Sobre C)
El/la Sr./Sra...........................................................................en nom i representació de
l’empresa....................................................... amb domicili a..........................................,
al carrer ................................. número ............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte de serveis de recollida de residus municipals dels municipis
de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de
l’Estany, amb expedient número X2021001796, es compromet a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la següent proposta:
Oferta econòmica valor de compra dels camions

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Valor residual
Vehicle 1. 8120DHY
Import net valor de compra, sense IVA
[A]
IVA al 21 % sobre Import net valor residual
[B] = 21 /100 x [A]
Preu total valor residual, amb IVA
[C] = [A]+[B]
Valor residual
Vehicle 2. .................. (3623GND o 5501GVX)
Import net valor de compra, sense IVA
[D]
IVA al 21 % sobre Import net valor residual
[E] = 21 /100 x [D]
Preu total valor residual, amb IVA
[F] = [D]+[E]

Oferta econòmica que presenteu
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Oferta econòmica que presenteu
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL= VEHICLE 1 + VEHICLE 2 ([C]+[F])
I per què consti, signo aquesta proposta
Document signat electrònicament
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Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 4
MODEL DE COMPROMÍS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB
MITJANS EXTERNS
Sr./Sra.:…………………………………………….., amb DNI número...................... en
nom ..i representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF.
……………… i amb domicili social a ............
Sr./Sra:……………………………………….., amb DNI número........................ en nom i
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF.
………………
Assabentats de les condicions, requisits i obligacions exigides per a optar a l'adjudicació
del contracte de serveis de recollida de residus municipals dels municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany (Expedient
X2021001796)
Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, a:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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- Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa ........................... a favor
de l’empresa ....................... són els següents:
-.............
-.............
-.............
-.............
-Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o
mitjans que es descriuen en aquest compromís.
- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap
condició ni cap limitació.
Data
Signatura del licitador:
Signatura de l’altra empresa:
Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

(A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 5
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA A L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El/la Sr./Sra. ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de ………………………….( la persona física o jurídica que
representa), amb NIF .....................havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de recollida de
residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i
Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany (Expedient X2021001796)
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que està donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitza en la data de presentació
de les proposicions:
Epígraf ............................; concepte: ..............................................................., el que
acredita mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost.
Que està al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la qual
cosa acredita mitjançant:
Imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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Darrer rebut d’aquest impost, o
Que està exempt de pagament de l’IAE perquè ...................... (cal indicar la causa de
l'exempció i del precepte legal de l’empara)
Així mateix declara que no s’ha donat de baixa de l’IAE en l’epígraf esmentat.
Document signat electrònicament
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DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 6
DESCRIPCIÓ DE PRESTACIONS QUE L'INTERESSAT TÉ PREVIST
SUBCONTRACTAR:
El/la Sr./Sra. ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de ………………………….( la persona física o jurídica que
representa), amb NIF ...................., una vegada assabentat de les condicions, requisits
i obligacions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte de serveis de recollida de
residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i
Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany.(Expedient X2021001796) comunica la
seva intenció de subcontractar les prestacions contractuals que s’indiquen a
continuació, amb subjecció al que disposa l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Descripció de les prestacions:
*1)
Empresa proposada per subcontractar:
*2)
Objecte de la societat /
Empresa *3)
proposada:
Classificació
empresarial
del *4)
subcontractista:
Total import subcontractat en base al
pressupost del Projecte:
*1) Caldrà fer constar o descriure quins treballs seran subcontractats.
*2) Nom i NIF de l'empresa subcontractada.
*3) Epígraf de l'IAE en que està donada d'alta.
*4)Cal acreditar la classificació en el grup, subgrup i categoria adequada corresponent
(en cas que no es requereixi classificació empresarial, caldrà adjuntar documentació
acreditativa de l'aptitud d'aquesta empresa per a executar la part del servei que es
subcontracta, amb referència als elements tècnics i humans de que disposa i llur
experiència).

Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

ANNEX 7
ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS AL CONTRACTE
El/la Sr./Sra. ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si
escau, en nom propi i de ………………………….(la persona física o jurídica que
representa), CIF................, domicili social a ............... , una vegada assabentat de les
condicions, requisits i obligacions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte de
serveis de recollida de residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà del Terri,
Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de
Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany (Expedient
X2021001796) manifesta el seu compromís d’adscriure obligatòriament a l’execució del
contracte els següents mitjans:
Compromís d’adscripció de mitjans personals:
……….
Compromís d’adscripció de mitjans materials:
………..

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 8
MODEL D’AVAL PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................
AVALA

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Solidàriament .................................................. davant el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany fins la quantia màxima de ..................................... euros (quantitat amb lletres),
en concepte de garantia definitiva per a garantir les obligacions derivades de la
contractació del servei de recollida de residus municipals dels municipis de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany (Expedient
núm. X2021001796),

El present aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia
expressa als beneficis d’excussió, ordre i divisió, i amb compromís de pagament al
primer requeriment del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Aquest aval tindrà validesa mentre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany no
autoritzi la seva cancel·lació.
El present aval s’ha inscrit en data .................. en el Registre Especial d’Avals
amb el número ...............................

Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 9

A ) MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE ALLOTJAMENT DE DADES (Sobre
A)

El/la Sr./Sra............................................................................................ en (nom propi /
en nom i representació de l’empresa) amb NIF..................,
DECLARO:
PRIMER.

Que el/s servidor/s on figuraran les dades personals responsabilitat de
l’òrgan de contractació, que tractaré en qualitat d’encarregat del
tractament per prestar els serveis objecte del contracte:
-Estaran ubicats a [ especificar ]
-Els serveis associats als servidors es prestaran des de [ especificar ]

Que en relació als servidors on figuraran les dades:
[ ] NO té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als
servidors.
[ ] Subcontractarà el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per
la qual cosa informa de:
-Nom i dades fiscals del subcontractista:
-Perfil empresarial del subcontractista:
-Condicions de solvència professional o tècnica del subcontractista:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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SEGON.

TERCER.

Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a
comunicar qualsevol canvi que es produeixi de la informació
proporcionada en els apartats anteriors.

QUART.

Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat
d’aquesta declaració responsable si així se’m requerís.

I en deixo constància signant la present declaració a .....................

Document signat electrònicament
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

(A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 9
B) ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
REUNITS
D’una part,
El Sr. ..........................................., en qualitat de president del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, en representació d’aquesta corporació, assistit per la secretària per tal de
donar fe de l’acte, en endavant el responsable del tractament o el responsable.
D’altra part,
el Sr. // la Sra. ..........................................., en nom i representació de ..........................,
amb CIF ............ i domicili a ....................., d ............. (CP ........), en endavant el
proveïdor o l’encarregat del tractament.
Es reconeixen mútuament i recíproca, capacitat per actuar en aquestes representacions
i
EXPOSEN
A) Que el responsable ha contractat al proveïdor els serveis consistents en
................................

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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B) Que, per a la prestació d’aquests serveis, el proveïdor haurà d’accedir, obtenir o
tractar dades personals responsabilitat del responsable.
C) Que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, el tractament de dades
personals per part de tercers per a oferir serveis al responsable, requereix la seva
formalització documental amb indicació dels deures i obligacions en relació amb aquest
tractament.
D) Que el proveïdor es troba al corrent del compliment de la normativa vigent en matèria
de protecció de dades, incloses les mesures exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (en endavant Reglament general de protecció de dades o RGPD) i
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD). Compleix els procediments i mesures de seguretat exigits
per aquestes normatives i, en conseqüència, pot assumir amb plenes garanties la
prestació d’aquests serveis.
E) Que el RGPD exigeix que l’encàrrec de prestació d’un servei que comporti el
tractament de dades personals, s’ha de formalitzar amb la signatura d’un document en
el que constin les obligacions de qui rep aquest encàrrec en relació al tractament
d’aquestes dades.
I per aquests motius, les parts subscriuen el present document d’acord amb les següents
CLÀUSULES
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1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

PRIMERA.- Objecte.
Mitjançant la signatura d’aquest document s’habilita al proveïdor a tractar per compte
del responsable, les dades personals necessàries per prestar els servies de
............................ El proveïdor tractarà les dades en qualitat d’encarregat del tractament
per al compliment de les finalitats següents: ........................................................ El
tractament comportarà les actuacions següents: [marcar amb una creu]
_ Recollida
_ Elaboració
_ Estructuració
_ Utilització
_ Conservació
_ Consulta
_ Difusió
_ Acarament
_ Supressió
_ Registre
_ Adaptació
_ Modificació
_ Extracció
_ Transmissió
_ Interconnexió
_ Limitació
_ Destrucció
_ Comunicació
_ Cancel·lació
_ Bloqueig
El tractament s’efectuarà remotament // en equips propis del responsable // en equips
propis del proveïdor.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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SEGONA.- Tractament de les dades del contractista.
Les dades personals que s’obtinguin dels representants i interlocutors de l’empresa
contractista seran tractades pel Consell com a responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), d’ara endavant RGPD. La
finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions
que se’n derivin.
Aquestes dades es publicaran d’acord amb la Disposició Addicional 8ena de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i l’article 346 de la LCSP, pels quals el responsable del tractament informarà al
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels
contractes formalitzats.
La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
contractuals. Per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD (accés a les dades,
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el contractista
es podrà adreçar en qualsevol moment al responsable del tractament.
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DOCUMENT

1.- Registre. Diligència per fer constar que aquest plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
recollida i transport municipals als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.

TERCERA.- Informació afectada.
Per portar a terme l’encàrrec el responsable posa a disposició o autoritza l’accés per
part del proveïdor a dades dels col·lectius[especificar] de la classe o classes següents:
[marqueu, elimineu o afegiu les que correspongui]
_ identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF; núm. Seguretat Social o mutualitat; adreça
postal, adreça electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura
electrònica, empremta dactilar; imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal,
número de registre personal.
_ característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc
de naixement, edat; nacionalitat, llengua materna, característiques físiques.
_ circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i
estils de vida; pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions
personals.
_ acadèmiques i professionals: formació i titulacions; historial acadèmic; experiència;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
_ ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral;
seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.
_ econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de nòmina; dades
bancàries; número targeta de crèdit, ingressos i rendes; inversions; crèdits, préstecs,
avals, hipoteques; deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances;
subsidis.
_ transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per
l’interessat; transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.
_ comercials: activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials,
industrials, professionals; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació;
creacions artístiques, literàries, científiques/tècniques.
_ infraccions i sancions administratives: infraccions administratives, sancions
administratives
_ característiques especials: condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic,
vida sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades biomètriques, ideologia, religió,
afiliació sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.
QUARTA.- Durada de l’encàrrec de tractament.
Aquest encàrrec serà vigent mentre ho sigui el contracte ...................... signat en data
...............
CINQUENA.- Obligacions de l’encarregat de tractament.
1. El proveïdor s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat objecte
d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats diferents.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable. Si el proveïdor
considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma legal, el
proveïdor n’ha d’informar immediatament al responsable.
c) Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD.
d) Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat que ha adoptat i aplica.
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e) No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa del
responsable, en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies de l’encàrrec rebut.
f) Comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix al responsable,
d’acord amb les instruccions d’aquest segon. En aquest cas, el responsable ha
d’identificar, prèviament i per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, les dades a
comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
g) Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne al responsable de manera prèvia, excepte
que la normativa vigent ho prohibeixi per raons d’interès públic.
h) Mantenir el deure de secret respecte de les dades personals a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després que finalitzi la
relació contractual.
i) Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar-los convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir a
disposició del responsable la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
j) Correspon al responsable complir les obligacions derivades del dret de totes les
persones a ser informades en el moment de recollir les dades.
k) Col·laborar amb el responsable si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades.
l) Col·laborar amb el responsable en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau
realitzar-les.
m) Posar a disposició del al responsable la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions
que efectuïn el al responsable o un altre auditor autoritzat pel mateix.
n) Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
 Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident.
 Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o
seudonimitzades.
 Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
o) Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat
d’encarregat del tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte pel
contractista, el licitador presentarà una declaració responsable en la que informarà de
la ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests servidors,
d’acord amb el model que figura en annex.
2. El responsable vetllarà perquè el proveïdor compleixi les seves obligacions. Per tal
de poder supervisar el tractament, demanarà al proveïdor a informació que consideri
necessària.
SISENA.- Interlocutors.
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al
tractament de les dades personals, el proveïdor informa de les referències del seu
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Delegat de protecció de dades // de la persona que actuarà com a interlocutora en
matèria de protecció de dades:
.................................................................................
Al mateix temps el responsable informa de les referències del seu Delegat de protecció
de dades // de la persona que actuarà com a interlocutora en matèria de protecció de
dades:
.....................................................
Alternativament
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al
tractament de les dades personals, el proveïdor i el responsable informen que les
persones que actuaran com a interlocutors en matèria de protecció de dades són les
que figuren a l’encapçalament d’aquest document.
SETENA.- Violacions de seguretat.
El proveïdor ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en
el termini màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat que afectin les dades
personals objecte del tractament, juntament amb la informació rellevant per documentar
i comunicar la incidència. La informació es proporcionarà per mitjà de correu electrònic
i haurà d’incloure almenys la informació següent:

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible,
les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre
aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3. Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les mesures
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’ha de
facilitar de manera gradual però sense dilació.
Alternativament
1. Correspon al proveïdor comunicar de forma immediata a l’autoritat de control de
protecció de dades, les violacions de seguretat que afectin les dades personals objecte
de tractament. La comunicació ha d’incloure almenys la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt
de contacte en el quals es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les
mesures adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’ha de
facilitar de manera gradual però sense dilació.
2. Correspon també a l’encarregat comunicar en el menor temps possible als interessats
les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi
un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. La comunicació s’ha de
fer en un llenguatge clar i senzill i com a mínim ha d’incloure:
- Explicació de la naturalesa de la violació de dades.
- Nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’una altra
referència que permeti obtenir més informació.
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- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat i de
les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat, incloses, si escau, les mesures adoptades per limitar-ne els efectes.
3. El proveïdor informarà de la violació de seguretat al responsable en els mateixos
termes i terminis que els indicats al primer punt d’aquesta clàusula.
VUITENA.- Subcontractació.
1. El proveïdor només podrà subcontractar si es preveu al plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquest encàrrec.
2. Si es preveu la subcontractació al plec de clàusules administratives particulars, el
proveïdor, per poder subcontractar, haurà de comunicar-ho prèviament i per escrit al
responsable, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, informant dels
tractaments que es volen subcontractar i, de forma clara i inequívoca, les dades de
l’empresa subcontractista. La subcontractació es podrà dur a terme si el al responsable
no manifesta la seva oposició en el termini establert.
3. El subcontractista, que assumirà també la condició de proveïdor, estarà obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix, així com les
instruccions que dicti el responsable. Correspon al proveïdor inicial regular la nova
relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos termes i garanties per
als drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incomplís l’encarregat inicial
continuarà sent plenament responsable davant el responsable pel que fa als perjudicis
que es puguin causar.
NOVENA.- Exercici dels drets per part dels interessats

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1. El proveïdor assistirà el responsable en la resposta a l’exercici dels drets següents:
Accés, rectificació, supressió i oposició.
Limitació del tractament
Portabilitat de dades
No ser objecte de decisions per processos automatitzats, inclosa elaboració de perfils.
2. Quan les persones afectades exerceixin els seus drets davant el proveïdor, aquest ho
ha de comunicar al responsable per escrit en el termini màxim d’un dia (dies laborables)
a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també tota la informació
que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Alternativament
1. El proveïdor, per compte del responsable, haurà d’atendre i resoldre dins el termini
establert per la normativa, l’exercici per part de les persones afectades dels drets
següents:
Accés, rectificació, supressió i oposició.
Limitació del tractament.
Portabilitat de dades.
Ser informat sobre existència de decisions automatitzades i, si fos el cas, oposar-s’hi.
2. El proveïdor informarà al responsable de les incidències que es puguin produir en
l’exercici d’aquests drets quan aquestes incidències puguin comportar actuació de les
autoritats de control. En qualsevol cal el responsable podrà obtenir regularment del
proveïdor informació referida a l’exercici d’aquests drets.
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DESENA.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1. Amb la resolució de la relació contractual el proveïdor lliurarà al responsable les dades
personals i, si escau, els suports on constin. No obstant, si el responsable ho
determinés, l’encarregat lliurarà a un nou encarregat, que el responsable designi per
escrit, les dades personals i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestació.
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual el proveïdor deixarà de
tractar les dades.
No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades
i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es puguin derivar responsabilitats
de l’execució de la prestació.
ONZENA.- Llei aplicable i fur
El contingut del present document es regirà i interpretarà conforme a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades personals. Per a les controvèrsies que es poguessin
produir en la seva aplicació i interpretació, les parts es sotmetran a la competència dels
tribunals de la ciutat de Girona amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués
correspondre.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en el lloc indicat
a continuació i en la data de la signatura electrònica.
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(A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 10
VEHICLES A SUBROGAR I AMORTITZACIONS
VEHICLES ACTUALMENT ADSCRITS AL SERVEI

En aquest annex es descriuen els vehicles que estan en servei actualment i que
formaran part de la flota adscrita a les diferents recollides a l’inici del contracte.
El Consell Comarcal disposa actualment d’ un seguit de vehicles, una part dels quals
podran ser utilitzats per l’adjudicatari en la prestació del servei, i de la resta l’adjudicatari
haurà d’aportar el valor de compra.
1.- Vehicles actualment en servei, que son propietat del consell comarcal del Pla
de l’Estany i que seran cedits en ús a l’empresa que resulti adjudicatària del
contracte, la qual se n’haurà de fer càrrec de totes les despeses de funcionament
( assegurances, manteniment, Impostos, etc).
Aquesta cessió en ús serà vigent només durant el període de durada del contracte i la
seva finalitat única i exclusiva serà la que en ell s’hi preveu.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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1 camió autocompactador recol·lector per a la recollida de matèria orgànica

Marca: Mercedes Benz
Model: 1829 LB
Matrícula: 3623 GND
Data de matriculació: 29/06/2009
Caixa Geesink de 16 m3
Volum de la tremuja 3 m3
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA, sistema de localització
GPS/GPRS i programa MAWIS



1 camió autocompactador recol·lector per a la recollida de rebuig

Marca: Mercedes Benz
Model: 1829 L
Matrícula: 5501GVX
Data de matriculació: 26/04/2010
Caixa Geesink de 18 m3
Volum de la tremuja 3 m3
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA, sistema de localització
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GPS/GPRS i programa MAWIS


1 camió amb caixa compactadora i grua per a la recollida selectiva

Marca: Mercedes
Model: Axor 2533
Matrícula: 9977HSN
Data de matriculació: 22/08/2013
Premsa compactadora Geesink de 20 m3 i sistema multilift.
Equipat amb GRUA marca Hiab
Sistema de pesatge embarcat NO, Sistema d’identificació de contenidors NO; i sistema
de localització GPS/GPRS SI
NOTA: Els licitadors valoraran l’estat dels camions amb matrícula GVX i GND i mantindran
el que estigui en millors condicions, l’altre quedarà fóra de servei i s’ haurà de fer una
oferta per al seu valor de compra de la mateixa manera que pel vehicle del punt 2.
2- Vehicles propietat del consell comarcal pels quals els licitadors hauran de
presentar una oferta per l’import corresponent al valor de compra.
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1 camió autocompactador recol·lector per a la recollida de matèria orgànica

Marca: Renault
Model: 220.10 B
Matrícula: 8120 DHY
Data de matriculació: 31/03/2005
Caixa Geesink de 8 m3
Volum de la tremuja 2 m3
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA i sistema de localització
GPS/GPRS i programa MAWIS
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AMORTITZACIONS
Vehicles i equipament embarcat subrogables, amb amortització inclosa als costos del
contracte:
Equip

Núm.
Unitats

9977HSN
TIC'S

Import
pendent

1 16.149,30 €
1 32.295,55 €
48.444,84 €

Anys
pendents
d'amortitzar

0,58
3,58

Núm.
Períodes
pendents
(*)

7
43

Quota €/mes

2.345,65 €
821,91 €
3.167,56 €

(*) a data 30/04/2021
A continuació s'annexen els quadres d'amortització corresponents, per tal d'ajustar
l'import exacte pendent d'amortitzar segons la data d'inici del nou contracte.
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9977 HSN
-2.345,65 €
tasa

preu de compra

5%

124.297,80 €

Pendent
amortitzar inici
període

Període

1

124.297,80 €

Quota mensual

2.345,65 €

Quota mensual

Quota anual

28.147,83 €

Interès mensual

pendent
amortitzar
1/12/2016

número
períodes

60

Amortització
mensual

124.297,80 €

Pendent
amortitzar final
període

2.345,65 €

517,91 €

1.827,75 €

122.470,05 €

2

122.470,05 €

2.345,65 €

510,29 €

1.835,36 €

120.634,69 €

3

120.634,69 €

2.345,65 €

502,64 €

1.843,01 €

118.791,69 €

4

118.791,69 €

2.345,65 €

494,97 €

1.850,69 €

116.941,00 €

5

116.941,00 €

2.345,65 €

487,25 €

1.858,40 €

115.082,60 €

6

115.082,60 €

2.345,65 €

479,51 €

1.866,14 €

113.216,46 €

7

113.216,46 €

2.345,65 €

471,74 €

1.873,92 €

111.342,54 €

8

111.342,54 €

2.345,65 €

463,93 €

1.881,73 €

109.460,81 €

9

109.460,81 €

2.345,65 €

456,09 €

1.889,57 €

107.571,25 €

10

107.571,25 €

2.345,65 €

448,21 €

1.897,44 €

105.673,81 €

11

105.673,81 €

2.345,65 €

440,31 €

1.905,35 €

103.768,46 €

12

103.768,46 €

2.345,65 €

432,37 €

1.913,28 €

101.855,18 €

13

101.855,18 €

2.345,65 €

424,40 €

1.921,26 €

99.933,92 €

14

99.933,92 €

2.345,65 €

416,39 €

1.929,26 €

98.004,66 €

15

98.004,66 €

2.345,65 €

408,35 €

1.937,30 €

96.067,36 €

16

96.067,36 €

2.345,65 €

400,28 €

1.945,37 €

94.121,99 €

17

94.121,99 €

2.345,65 €

392,17 €

1.953,48 €

92.168,51 €

18

92.168,51 €

2.345,65 €

384,04 €

1.961,62 €

90.206,89 €

19

90.206,89 €

2.345,65 €

375,86 €

1.969,79 €

88.237,10 €

20

88.237,10 €

2.345,65 €

367,65 €

1.978,00 €

86.259,11 €

21

86.259,11 €

2.345,65 €

359,41 €

1.986,24 €

84.272,87 €

22

84.272,87 €

2.345,65 €

351,14 €

1.994,52 €

82.278,35 €

23

82.278,35 €

2.345,65 €

342,83 €

2.002,83 €

80.275,52 €

24

80.275,52 €

2.345,65 €

334,48 €

2.011,17 €

78.264,35 €

25

78.264,35 €

2.345,65 €

326,10 €

2.019,55 €

76.244,80 €

26

76.244,80 €

2.345,65 €

317,69 €

2.027,97 €

74.216,83 €

27

74.216,83 €

2.345,65 €

309,24 €

2.036,42 €

72.180,42 €

28

72.180,42 €

2.345,65 €

300,75 €

2.044,90 €

70.135,52 €

29

70.135,52 €

2.345,65 €

292,23 €

2.053,42 €

68.082,10 €

30

68.082,10 €

2.345,65 €

283,68 €

2.061,98 €

66.020,12 €

31

66.020,12 €

2.345,65 €

275,08 €

2.070,57 €

63.949,55 €

32

63.949,55 €

2.345,65 €

266,46 €

2.079,20 €

61.870,35 €

33

61.870,35 €

2.345,65 €

257,79 €

2.087,86 €

59.782,49 €

34

59.782,49 €

2.345,65 €

249,09 €

2.096,56 €

57.685,93 €
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35

57.685,93 €

2.345,65 €

240,36 €

2.105,29 €

55.580,64 €

36

55.580,64 €

2.345,65 €

231,59 €

2.114,07 €

53.466,57 €

37

53.466,57 €

2.345,65 €

222,78 €

2.122,88 €

51.343,70 €

38

51.343,70 €

2.345,65 €

213,93 €

2.131,72 €

49.211,98 €

39

49.211,98 €

2.345,65 €

205,05 €

2.140,60 €

47.071,37 €

40

47.071,37 €

2.345,65 €

196,13 €

2.149,52 €

44.921,85 €

41

44.921,85 €

2.345,65 €

187,17 €

2.158,48 €

42.763,37 €

42

42.763,37 €

2.345,65 €

178,18 €

2.167,47 €

40.595,90 €

43

40.595,90 €

2.345,65 €

169,15 €

2.176,50 €

38.419,40 €

44

38.419,40 €

2.345,65 €

160,08 €

2.185,57 €

36.233,83 €

45

36.233,83 €

2.345,65 €

150,97 €

2.194,68 €

34.039,15 €

46

34.039,15 €

2.345,65 €

141,83 €

2.203,82 €

31.835,32 €

47

31.835,32 €

2.345,65 €

132,65 €

2.213,01 €

29.622,32 €

48

29.622,32 €

2.345,65 €

123,43 €

2.222,23 €

27.400,09 €

49

27.400,09 €

2.345,65 €

114,17 €

2.231,49 €

25.168,61 €

50

25.168,61 €

2.345,65 €

104,87 €

2.240,78 €

22.927,82 €

51

22.927,82 €

2.345,65 €

95,53 €

2.250,12 €

20.677,70 €

52

20.677,70 €

2.345,65 €

86,16 €

2.259,50 €

18.418,21 €

53

18.418,21 €

2.345,65 €

76,74 €

2.268,91 €

16.149,30 € *30/04/2021

54

16.149,30 €

2.345,65 €

67,29 €

2.278,36 €

13.870,93 €

55

13.870,93 €

2.345,65 €

57,80 €

2.287,86 €

11.583,07 €

56

11.583,07 €

2.345,65 €

48,26 €

2.297,39 €

9.285,68 € 31/07/2021

57

9.285,68 €

2.345,65 €

38,69 €

2.306,96 €

6.978,72 €

58

6.978,72 €

2.345,65 €

29,08 €

2.316,57 €

4.662,15 €

59

4.662,15 €

2.345,65 €

19,43 €

2.326,23 €

2.335,92 €

60

2.335,92 €

2.345,65 €

9,73 €

2.335,92 €

-0,00 €

GPS' + pesadors

tasa

preu de compra

5%

Període

1

64.922,15 €

Pendent amortitzar
inici període

64.922,15 €

Quota mensual

821,91 €

Quota mensual

Quota anual

9.862,91 €

Interès mensual

número
períodes

pendent amortitzar
1/06/2016

96

Amortització
mensual

23.855,75 €

Pendent amortitzar
final període

821,91 €

270,51 €

551,40 €

64.370,75 €

2

64.370,75 €

821,91 €

268,21 €

553,70 €

63.817,05 €

3

63.817,05 €

821,91 €

265,90 €

556,00 €

63.261,04 €

4

63.261,04 €

821,91 €

263,59 €

558,32 €

62.702,72 €

5

62.702,72 €

821,91 €

261,26 €

560,65 €

62.142,07 €

6

62.142,07 €

821,91 €

258,93 €

562,98 €

61.579,09 €
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7

61.579,09 €

821,91 €

256,58 €

565,33 €

61.013,76 €

8

61.013,76 €

821,91 €

254,22 €

567,69 €

60.446,07 €

9

60.446,07 €

821,91 €

251,86 €

570,05 €

59.876,02 €

10

59.876,02 €

821,91 €

249,48 €

572,43 €

59.303,60 €

11

59.303,60 €

821,91 €

247,10 €

574,81 €

58.728,79 €

12

58.728,79 €

821,91 €

244,70 €

577,21 €

58.151,58 €

13

58.151,58 €

821,91 €

242,30 €

579,61 €

57.571,97 €

14

57.571,97 €

821,91 €

239,88 €

582,03 €

56.989,94 €

15

56.989,94 €

821,91 €

237,46 €

584,45 €

56.405,49 €

16

56.405,49 €

821,91 €

235,02 €

586,89 €

55.818,61 €

17

55.818,61 €

821,91 €

232,58 €

589,33 €

55.229,28 €

18

55.229,28 €

821,91 €

230,12 €

591,79 €

54.637,49 €

19

54.637,49 €

821,91 €

227,66 €

594,25 €

54.043,24 €

20

54.043,24 €

821,91 €

225,18 €

596,73 €

53.446,51 €

21

53.446,51 €

821,91 €

222,69 €

599,22 €

52.847,29 €

22

52.847,29 €

821,91 €

220,20 €

601,71 €

52.245,58 €

23

52.245,58 €

821,91 €

217,69 €

604,22 €

51.641,36 €

24

51.641,36 €

821,91 €

215,17 €

606,74 €

51.034,62 €

25

51.034,62 €

821,91 €

212,64 €

609,26 €

50.425,36 €

26

50.425,36 €

821,91 €

210,11 €

611,80 €

49.813,55 €

27

49.813,55 €

821,91 €

207,56 €

614,35 €

49.199,20 €

28

49.199,20 €

821,91 €

205,00 €

616,91 €

48.582,29 €

29

48.582,29 €

821,91 €

202,43 €

619,48 €

47.962,81 €

30

47.962,81 €

821,91 €

199,85 €

622,06 €

47.340,74 €

31

47.340,74 €

821,91 €

197,25 €

624,66 €

46.716,09 €

32

46.716,09 €

821,91 €

194,65 €

627,26 €

46.088,83 €

33

46.088,83 €

821,91 €

192,04 €

629,87 €

45.458,96 €

34

45.458,96 €

821,91 €

189,41 €

632,50 €

44.826,46 €

35

44.826,46 €

821,91 €

186,78 €

635,13 €

44.191,33 €

36

44.191,33 €

821,91 €

184,13 €

637,78 €

43.553,55 €

37

43.553,55 €

821,91 €

181,47 €

640,44 €

42.913,11 €

38

42.913,11 €

821,91 €

178,80 €

643,10 €

42.270,01 €

39

42.270,01 €

821,91 €

176,13 €

645,78 €

41.624,22 €

40

41.624,22 €

821,91 €

173,43 €

648,47 €

40.975,75 €

41

40.975,75 €

821,91 €

170,73 €

651,18 €

40.324,57 €

42

40.324,57 €

821,91 €

168,02 €

653,89 €

39.670,68 €

43

39.670,68 €

821,91 €

165,29 €

656,61 €

39.014,07 €

44

39.014,07 €

821,91 €

162,56 €

659,35 €

38.354,72 €

45

38.354,72 €

821,91 €

159,81 €

662,10 €

37.692,62 €

46

37.692,62 €

821,91 €

157,05 €

664,86 €

37.027,76 €

47

37.027,76 €

821,91 €

154,28 €

667,63 €

36.360,13 €

48

36.360,13 €

821,91 €

151,50 €

670,41 €

35.689,73 €

49

35.689,73 €

821,91 €

148,71 €

673,20 €

35.016,52 €
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50

35.016,52 €

821,91 €

145,90 €

676,01 €

34.340,52 €

51

34.340,52 €

821,91 €

143,09 €

678,82 €

33.661,69 €

52

33.661,69 €

821,91 €

140,26 €

681,65 €

32.980,04 €

53

32.980,04 €

821,91 €

137,42 €

684,49 €

32.295,55 € *30/04/2021

54

32.295,55 €

821,91 €

134,56 €

687,34 €

31.608,20 €

55

31.608,20 €

821,91 €

131,70 €

690,21 €

30.918,00 €

56

30.918,00 €

821,91 €

128,82 €

693,08 €

30.224,91 € 31/07/2021

57

30.224,91 €

821,91 €

125,94 €

695,97 €

29.528,94 €

58

29.528,94 €

821,91 €

123,04 €

698,87 €

28.830,07 €

59

28.830,07 €

821,91 €

120,13 €

701,78 €

28.128,28 €

60

28.128,28 €

821,91 €

117,20 €

704,71 €

27.423,58 €

61

27.423,58 €

821,91 €

114,26 €

707,64 €

26.715,93 €

62

26.715,93 €

821,91 €

111,32 €

710,59 €

26.005,34 €

63

26.005,34 €

821,91 €

108,36 €

713,55 €

25.291,79 €

64

25.291,79 €

821,91 €

105,38 €

716,53 €

24.575,26 €

65

24.575,26 €

821,91 €

102,40 €

719,51 €

23.855,75 €

66

23.855,75 €

821,91 €

99,40 €

722,51 €

23.133,24 €

67

23.133,24 €

821,91 €

96,39 €

725,52 €

22.407,72 €

68

22.407,72 €

821,91 €

93,37 €

728,54 €

21.679,17 €

69

21.679,17 €

821,91 €

90,33 €

731,58 €

20.947,59 €

70

20.947,59 €

821,91 €

87,28 €

734,63 €

20.212,96 €

71

20.212,96 €

821,91 €

84,22 €

737,69 €

19.475,28 €

72

19.475,28 €

821,91 €

81,15 €

740,76 €

18.734,51 €

73

18.734,51 €

821,91 €

78,06 €

743,85 €

17.990,67 €

74

17.990,67 €

821,91 €

74,96 €

746,95 €

17.243,72 €

75

17.243,72 €

821,91 €

71,85 €

750,06 €

16.493,66 €

76

16.493,66 €

821,91 €

68,72 €

753,19 €

15.740,47 €

77

15.740,47 €

821,91 €

65,59 €

756,32 €

14.984,15 €

78

14.984,15 €

821,91 €

62,43 €

759,48 €

14.224,67 €

79

14.224,67 €

821,91 €

59,27 €

762,64 €

13.462,03 €

80

13.462,03 €

821,91 €

56,09 €

765,82 €

12.696,22 €

81

12.696,22 €

821,91 €

52,90 €

769,01 €

11.927,21 €

82

11.927,21 €

821,91 €

49,70 €

772,21 €

11.154,99 €

83

11.154,99 €

821,91 €

46,48 €

775,43 €

10.379,56 €

84

10.379,56 €

821,91 €

43,25 €

778,66 €

9.600,90 €

85

9.600,90 €

821,91 €

40,00 €

781,91 €

8.819,00 €

86

8.819,00 €

821,91 €

36,75 €

785,16 €

8.033,83 €

87

8.033,83 €

821,91 €

33,47 €

788,43 €

7.245,40 €

88

7.245,40 €

821,91 €

30,19 €

791,72 €

6.453,68 €

89

6.453,68 €

821,91 €

26,89 €

795,02 €

5.658,66 €

90

5.658,66 €

821,91 €

23,58 €

798,33 €

4.860,33 €

91

4.860,33 €

821,91 €

20,25 €

801,66 €

4.058,67 €

92

4.058,67 €

821,91 €

16,91 €

805,00 €

3.253,67 €
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3.253,67 €

821,91 €

13,56 €

808,35 €

2.445,32 €

94

2.445,32 €

821,91 €

10,19 €

811,72 €

1.633,60 €

95

1.633,60 €

821,91 €

6,81 €

815,10 €

818,50 €

96

818,50 €

821,91 €

3,41 €

818,50 €

0,00 €
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(A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
ANNEX 11
PERSONAL A SUBROGAR

DNI

NAF

Categoria

Tipus
contracte

Data Alta

Data Antig.

Anitguitat
Complements
consolidada a mensuals
data febrer
2020

____387W 171004899003 Conductor 100

01/07/2018 01/07/2018

50,91 €

____878M

171023649709 Conductor 100

08/01/2019 08/01/2019

50,91 €

____878A

171015801904 Peó

100

01/12/2016 21/01/2005

233,34 €

____468B

171017731800 Peó

100

01/12/2016 09/10/2002

233,34 €

____380V

170050000602 Conductor 189

01/12/2016 02/04/2007

203,64 €

____270R

081204313973 Peó

100

01/04/2018 01/04/2018

38,89 €

____899K

171013950416 Peó

189

01/12/2016 01/08/2007

155,56 €

____188B

171032611802 Peó

100

18/01/2019 18/01/2019

38,89 €

____819S

170059266021 Conductor 189

01/12/2016 01/06/2009

203,64 €
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ANNEX 12
Conveni col·lectiu de treball entre l’empresa UTE Urbaser, SA & Anfruns Garriga,
adjudicatària del servei i treballadors adscrits del centre de treball del Pla de
l’Estany per als anys 2020-2025 (Codi 1384)
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Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany ha estat aprovat pel Ple, en sessió
EXTRAORDINÀRIA-URGENT del dia 07 de juliol de 2021. La secretària Maria Casadevall Viñas.
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