Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 06.05.2021 va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:
<< APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LA PREIMPLANTACIÓ DE LA
RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA AL MUNICIPI DE SANT CELONI, A TRAVÉS
D’UN PROCÉS PARTICIPATIU, I DE L’ESTUDI DE DETALL PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL SISTEMA EN ELS BLOCS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS I LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
En data 30.05.2019 l’Ajuntament de Sant Celoni i Corporación CLD, Servicios Urbanos de
Tratamiento de Residuos, SL van signar un contracte per a la prestació per part de la
mercantil del servei de recollida en contenidors al carrer i transport de les fraccions resta i
orgànica dels residus municipals i oli vegetal domèstic i de la recollida selectiva porta a porta i
transport de paper-cartró, orgànica comercial i residus voluminosos al municipi de Sant
Celoni.

Raül García Ramírez

És voluntat de l’equip de govern municipal que, a la finalització de l’actual contracte (o de la
seva pròrroga), es posi en marxa al municipi de Sant Celoni el sistema de recollida de residus
porta a porta, tal com queda expressat en els objectius que conformen l’actual Pla de mandat.
Passar d’un servei de recollida de residus mitjançant contenidors situats a la via pública a un
servei de recollida porta a porta representa un canvi de modalitat de tal magnitud i
transcendència per a la ciutadania que requereix d’una anàlisi acurada que permeti
personalitzar les solucions, en especial per als casos que poden presentar una major
problemàtica, com són els blocs residencials plurifamiliars i les activitats econòmiques.
Així, com a pas previ per a la implantació del nou sistema de recollida de residus, es
considera convenient la preparació d’una campanya de comunicació per a la preimplantació
del nou sistema, a través d’un procés participatiu, i la redacció d’un estudi previ d’implantació
en els blocs residencials plurifamiliars i a les activitats econòmiques.
A tal efecte, i vist que la Corporació no disposa dels mitjans tècnics i personals especialitzats
suficients per a la realització dels treballs, l’alcalde ha disposat l’inici d’un expedient
administratiu per contractar la prestació del servei per a la realització de la campanya de
comunicació i de l’estudi indicats.
Des de l’Àrea de Medi Ambient i Territori s’ha redactat el Plec de prescripcions tècniques que
defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de la
contractació en 90.877,38 €, IVA no inclòs, i en què es proposa, entre d’altres qüestions, els
criteris de solvència a complir pels licitadors i els criteris de valoració de les ofertes
presentades.
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars
que ha de regular la contractació.
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per afrontar les despeses
derivades del contracte.

Sergi Ribas Beltrán
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El contracte té una durada de 2 anys (amb efectes des del dia 01.06.2019), prorrogable per 1
anualitat més, prèvia conformitat d’ambdues parts.
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Fonaments de Dret:
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) són contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra
o d’un subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de
forma successiva i per un preu unitari.
El servei per a la realització d’una campanya de comunicació de la preimplantació de la
recollida de residus porta a porta al municipi de Sant Celoni, a través d’un procés participatiu,
i realització de l’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema en els blocs residencials
plurifamiliars i les activitats econòmiques, s’adequa a aquesta definició.
D’acord amb l’article 22 de la LCSP i atès que el valor estimat del contracte, el contracte no
està subjecte a regulació harmonitzada i es tramitarà, de manera ordinària, pel procediment
obert que estableix l’article 156 de la LCSP.
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L’anunci de licitació del contracte només precisarà de la publicació al perfil del contractant de
l’Ajuntament i tota la documentació necessària per a la presentació d’ofertes haurà d’estar
disponible per mitjans electrònics des del mateix dia de la publicació de l’anunci.
D’acord també amb l’informe del secretari municipal, atès el valor estimat del contracte i vist
que la seva durada no excedeix de 4 anys, l’òrgan competent en aquest expedient és la Junta
de Govern Local per haver-li delegat la competència l’Alcaldia per Resolució de 17.06.2019
(publicada al BOP de 01.07.2019). La competència engloba l’aprovació de l’expedient,
l’obertura del procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars i l’adjudicació de les obres. També comprèn l’adopció de
les successives fases de realització de la despesa.
A proposta de l’alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del
servei per a la realització d’una campanya de comunicació de la preimplantació de la recollida
de residus porta a porta al municipi de Sant Celoni, a través d’un procés participatiu, i de
l’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema en els blocs residencials plurifamiliars i
les activitats econòmiques.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil
del contractant de l’Ajuntament.

06/05/2021 Secretari

4. Autoritzar la despesa de 109.961,63 €, IVA inclòs, a l’aplicació pressupostària 05.1621A.
64000 “Estudi d'implantació i conscienciació de la recollida de residus” del pressupost de la
Corporació per a 2021. >>
I perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde a l’empara de l’article
206 de RD 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic
dels ens locals a reserva dels termes que resulti de l’aprovació de l’acta.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
Vist i plau,
L’alcalde

Sergi Ribas Beltrán
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