Móra d'Ebre, davant meu, el secretari general del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals
de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta,

COMPAREIXEN:
D’una part, la senyora Gemma Carim i Gironès, de qui s’omet el detall de les circumstàncies
personals perquè compareix com a presidenta del Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta i en el seu nom i
representació en base a l’acord de la Junta de Govern del Consorci de data 14 d’abril de 2021.
De l’altra,
La senyora María de la Cinta Blanch Fontcuberta, amb DNI 52602954E, que actua en nom i
representació de l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A., amb NIF A82741067 i amb domicili al Passeig de la Zona Franca núm.
111 Torre Auditori planta 19, 08038 Barcelona.
Assevera la compareixent la subsistència del seu apoderament en data d'avui, sense que hi
hagi res que el limiti, modifiqui o desvirtuï i ho ratifica amb ple coneixement de les
responsabilitats que se’n puguin derivar de la seu incompliment.
Considero els compareixents amb la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present
contracte, i:
MANIFESTEN:
I- L’adjudicatari, que ha concorregut a la licitació del contracte de serveis titulat Procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada amb diversos criteris, per a la contractació del
servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les àrees de
transferència i deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la
Terra Alta.
II- Per acord de la Junta de Govern del Consorci de data 14 d’abril de 2021 es va resoldre
adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de l’actuació Procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada amb diversos criteris, per a la contractació del servei
públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les àrees de transferència i
deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, per
un preu d’adjudicació anual de dos milions dos-cents vint-i-set mil quatre-cents vint-i-dos
euros amb quaranta cèntims (2.227.422,40 €), IVA no inclòs, i amb una durada de 6 anys,
amb la possibilitat de pròrroga per dues anualitats més a comptar a partir de la data de
formalització del contracte, juntament amb la resta de condicionaments, terminis i altres
requisits fixats en els plecs de clàusules, així com l’oferta presentada per part de l’empresa
adjudicatària i documentació complementària, informes existents dels quals es desprèn, entre
altres, d’acord amb el que es disposa a l’art. 150.3 de la 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 (LCSP).
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III. D’acord amb el que es preveu a l’article 32 del Plec de clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars que regeixen la licitació i als efectes de l’inici del
servei s’aixecarà la corresponent Acta d’inici, en què es farà constar expressament la
conformitat de les parts i s’annexaran les instal·lacions, vehicles, maquinària que aporti
l’Administració, i els mitjans i instal·lacions precises que haurà d’aportar el contractista
conforme a la seva oferta per poder executar les prestacions objecte del present contracte, el
qual obligatòriament se signarà i s’adjuntarà com annex a l’Acta d’inici del contracte.
Aquesta Acta d’inici es formalitzarà d’acord amb el que es preveu en els plecs de clàusules
que regulen la contractació i serà la data fixada com a còmput de l’inici del servei i la
corresponent data prevista per a la finalització del termini contractual.
IV. Vist el que es disposa a l’art. 5 i concordants del plec de condicions tècniques quant a la
necessitat de l’elaboració d’un Pla d’implantació i posada en marxa del nou servei, entre
altres:
a) Definició dels recursos (materials i humans) subrogats de l’anterior contracta i
recursos de nova adquisició.
b) Calendari de posada en marxa del nou servei, definit amb detall les fases, tenint en
compte que l’inici d’aquest no pot tardar més de 60 dies després de la signatura del
contracte.
c) Definició dels recursos nous (materials i humans), amb calendari d’incorporació al
nou servei. Procediments i calendari de substitució dels elements antics pels nous.
En virtut de tot el que, els compareixents:
ATORGUEN:
El present contracte, pel qual el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta formalitza l’adjudicació definitiva a favor de CESPA,
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., del contracte
de serveis titulat Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb diversos criteris,
per a la contractació del servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió
de les àrees de transferència i deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre,
el Priorat i la Terra Alta per un preu d’adjudicació anual de dos milions dos-cents vint-i-set
mil quatre-cents vint-i-dos euros amb quaranta cèntims (2.227.422,40 €), IVA no inclòs, i
amb una durada de 6 anys, amb la possibilitat de pròrroga per dues anualitats més a comptar a
partir de la data de formalització del contracte, juntament amb la resta de condicionaments,
terminis i altres requisits fixats en els plecs de clàusules, així com l’oferta presentada per part
de l’empresa adjudicatària i documentació complementària, informes existents dels quals es
desprèn, entre altres, d’acord amb el que es disposa a l’art. 150.3 de la LCSP, juntament amb
les millores proposades i l’adjudicació s’obliga a executar-lo amb estricta subjecció als plecs
de clàusules tècniques, econòmiques, administratives i jurídiques que van regir la licitació,
l’oferta adjudicada, a més de les disposicions legals vigents i les que en endavant els dictin, i
respon del seu compliment amb la garantia constituïda.
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Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen a
l'acompliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el
present document electrònicament i a un sol efecte i lloc ut supra indicat.
Del fet de que els compareixents coneixen aquest contracte, del caràcter amb què obren, i de
tot el contingut d'aquest contracte jo, el secretari, en dono fe.

Pel Consorci per a la Gestió dels Residus
Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre,
el Priorat i la Terra Alta

Gemma Carim i Gironès

Pel contractista

María de la Cinta Blanch Fontcuberta

El secretari general

Joan-Carles Lacueva i Coll
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