Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
PROVISIONAL DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS URBANS
(FRACCIONS ORGÀNICA I RESTA) , AMB SISTEMA DE CÀRREGA
LATERAL, AL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ( art. 156 a 158 LCSP)
Introducció.- Els dilatats períodes del sistema de contractació actual son
incompatibles amb la necessitat immediata de l’Ajuntament de Sant Fost de
disposar d’un nou contracte de recollida d’escombraries.
D’una banda, vençut l’actual contracte provisional de recollida i trasllat de
residus urbans al municipi de Sant Fost de Campsentelles i restant pendent la
tramitació del contracte definitiu
1.- Objecte del contracte, Prescripcions Tècniques i divisió en lots
1.1.- el contracte tindrà per objecte la selecció del contractista per a la
contractació del servei provisional de recollida i trasllat de residus urbans
(fraccions orgànica i resta), amb sistema de carrega lateral, al municipi de Sant
Fost de Campsentelles
Les principals prestacions del contracte pel que fa al servei de recollida de
residus i neteja viària són les següents:
- Recollida de la fracció Resta.
- Recollida selectiva de les fraccions FORM (Fracció Orgànica dels Residus
Municipals).
- Servei de manteniment de contenidors i llurs ubicacions i servei de neteja dels
contenidors.
- Transport dels residus a les plantes de tractament i valorització (o destí final)
del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Camí Ral, s/n
08401 Granollers.
Els contenidors de càrrega lateral i posterior seran subministrats per
l’Ajuntament tal i com estableix el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
NO s’inclou la recollida selectiva de les fraccions d’envasos, paper, cartró i
envasos de vidre, gestionat pel Consorci de Residus del Vallès Oriental
Els Codis CPV que corresponen són:
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d’escombraries
90512000-9 Serveis de transport de residus
1.2.- Prescripcions Tècniques: son prescripcions tècniques les que figuren en
l’Annex I (PPT) del present Plec.
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El servei es prestarà d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques així com
amb la resta de documents de l'expedient.
1.3.- El contracte no es divideix en lots, donada la seva inviabilitat per raons
d’economia d’escala evidents, d’acord amb la mida del municipi i atenent també
a la temporalitat del mateix.
2.- Règim jurídic
2.1. La contractació a realitzar es qualifica com contracte de servei de caràcter
administratiu, de conformitat amb el que estableix l'art. 25 de la LCSP, i queda
sotmesa a la llei, així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, en tant
continuï vigent, o a les normes reglamentàries que el substitueixin, ia les
clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives
particulars.
2.2. El present Plec de clàusules administratives particulars, i la resta de
documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de discòrdia entre
el plec i qualsevol altre document contractual prevaldrà el Plec de clàusules
administratives particulars.
2.3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o dels
documents annexos que formen part del mateix no eximirà el contractista de
l'obligació del seu compliment.
3.- Responsable del contracte
El seguiment i l’execució ordinària del contracte correspon als Serveis Tècnics
Municipals.
Es designa com a responsable del contracte a l’Enginyer Municipal
4.- Classificació del contractista. Solvència i requisits
El licitador haurà d’acreditar aquests requisits d’alguna de les següents formes:
1. Disposar de les solvències següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis dins l’àmbit al que es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels TRES últims que disposi,
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior a l’exigit en el anunci de
licitació i en els plecs de clàusules, o en el seu defecte l’establert
reglamentàriament.
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El volum de negocis mínim anual exigit no serà superior d’una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.
Import mínim: 1.000.000 euros.
Acreditació documental:
El volum de negocis s’acreditarà per mitjans de les comptes anuals aprovades i
dipositades al Registre Mercantil, i en cas contrari les dipositades en el registre
oficial on hagin d’estar inscrites. Els empresaris individuals no inscrits al
registre mercantil acreditaran el volum de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventari i comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil
b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar
naturalesa que l’objecte d’aquest contracte dels últims TRES anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Valors o requisits
mínims: 1.000.000 euros
b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal
directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del
contracte. En concret, l’empresa haurà d’acreditar que disposa:
- 1 Tècnic/a qualificat de la branca tècnica o científica, tal com Enginyer/a,
Enginyer/a tècnic/a, Llicenciat/da en Ciències Ambientals o titulació similar.
c) Hauran d’acreditar que disposen dels certificats següents:
- ISO 14001 o equivalent
- ISO 9001 o equivalent
- ISO 18001 o equivalent
- ISO 50001 o equivalent
d) Indicació, si s’escau, de la part del contracte que l'empresari té eventualment
el propòsit de subcontractar. Només es poden preveure i s’acceptaran
subcontractacions per tasques que es justifiquin secundàries, accions puntuals
o en moments de pics de feina, tals com: manteniment de vehicles i
maquinària, maquinaria de reserva o serveis puntual en lloguer, manteniment
dels elements i sistema de contenidors . Totes les subcontractacions han de
ser acceptades prèviament per l’Ajuntament i no podran sobrepassar el 20%
del preu del contracte.
Acreditació documental:
Els mitjans de solvència tècnica abans esmentats s’hauran d’acreditar de la
següent manera:
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a) Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
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 o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan
de contractació per l'autoritat competent
b) Document acreditatius dels títols oficials.
c) Certificats expedients pels organismes independents que acreditin que el
licitador compleix aquestes normes de gestió mediambiental.
d) Llista de serveis i material vinculat a subcontractacions amb els imports
relacionats.
2. Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses licitadores del
Sector Públic, acreditarà en base a allò que reculli i excepte prova en contrari,
les condicions d’aptitud de l’empresari en referència 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 de les prohibicions de
contractar que constin en el mateix.
3. Classificació empresarial:
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podrà acreditar, potestativament, amb la classificació empresarial en el/s
grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: R Subgrup: 5 Categoria: 5
4.- Requisits específics
S’haurà d’aportar al servei 1 camió habilitat per a la recollida lateral de
contenidors, amb un màxim de 4 anys d’antiguitat, a disposició per ser grafiat
amb la simbologia municipal. El cost mensual de la utilització d’aquest camió
restarà clarament identificat en els costos del contractista. L’Ajuntament, en
qualsevol moment de la contracta, podrà aportar el seu camió de propietat,
reduint-se proporcionalment el preu de cost del servei
També serà requisit indispensable disposar d’un camió de recollida posterior
per donar suport al servei en aquells trams viaris on encara no s’han instal.lat
els contenidors de recollida lateral. Aquest extrem s’haurà de justificar
documentalment .
5.- Pressupost base de licitació
El preu màxim del contracte és de 242.972,52 € (10% d’IVA inclòs),
corresponent a 6 mesos de servei, a raó de 36.813,33 € mensuals (IVA inclòs),
d’acord amb el següent detall (art. 100.2 LCSP)
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1. PRESSUPOST DE SIS MESOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Recollida fracció Resta

27.078,81

Recollida fracció Orgànica

24.370,93

Servei recollida posterior

31.325,00

Repàs ubicacions

36.256,13

Neteja interior contenidors fracció Resta

2.555,34

Neteja interior contenidors fracció Orgànica

5.536,58

Neteja exterior Àrees Aportació
Manteniment Contenidors

17.631,65
7.963,20
152.717,64

2. LLOGUER VEHICLES I MAQUINÀRIA
Lloguer de vehicles i maquinària

32.538,22
32.538,22

3. SERVEIS COMUNS
Manteniment i consums instal·lacions

4.336,80

Assegurances instal·lacions
Lloguers instal·lacions

480
5.400,00
10.216,80
195.472,66

DESPESES GENERALS
7,00%

13.683,09

BENEFICI INDUSTRIAL
6,00%

11.728,36
IMPORT SENSE IVA 220.884,11

IVA VIGENT
10,00%

22.088,41
PRESSUPOST AMB IVA 242.972,52

No s’admetran les proposicions superiors al pressupost de licitació
6.- Factura electrònica
Dades per la facturació mensual

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
7.- FORMATS DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS ADMISSIBLES (DA
SETZENA. 1 J)
Els formats dels documents electrònics que integren l’expedient de contractació
són els següents:
Els admissibles legalment
DESTINATARI
DENOMINACIÓ

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CIF

P0820800A

ADREÇA POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

UNITAT TRAMITADORA, OFICINA COMPTABLE I ÒRGAN GESTOR
CODI DIR3

L01082093

ADREÇA POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

8.- Durada i pròrroga del contracte
La durada del contracte serà de 6 mesos a contar des de la signatura del
contracte.
No està prevista la pròrroga del contracte
La data previsible d’inici del servei serà l’endemà de la signatura del contracte.
9.- Perfil de contractant (Art. 63.1)
9.1. Tota la informació relativa al present contracte es difondrà exclusivament
a través d’Internet, en el perfil del contractant, accedint a través de la següent
pàgina:
http://www.santfost.cat/perfil_de_contractant.html
9.2. Prèviament a la licitació, els contractistes interessats poden accedir
lliurament a les zones objecte de la recollida
10.- Accés al perfil del contractant (Art. 138.1)
L’accés al perfil del contractant és lliure, directe, complet i gratuït, i pot efectuarse des de la data de publicació de l’anunci de licitació.
11.- Mesa de contractació (Art. 326.1)
De conformitat amb el que disposa la DA segona. 7 LCSP, la mesa de
contractació estarà formada de la següent manera:
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• President: l’alcalde de l’Ajuntament
• Vocals: el secretari municipal i l’ aparellador municipal
• Secretari: el tècnic auxiliar de gestió del departament d’obres
12.- Proposicions econòmiques (Art. 139.1)
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al model que figura en l’annex
II i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o
reserva.
Juntament amb la proposició econòmica, els licitador adjuntaran un Estudi
detallat de justificació dels seus principals costos (Màx. 3 pàg.). La no
presentació de l’esmentat estudi econòmic o la seva incoherència amb l’oferta
presentada facultaran a l’Ajuntament per acordar la exclusió de la proposició
13.- Termini de presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en TRES SOBRES TANCATS en el registre
municipal, situat en Plaça de la Vila, 1, dintre del termini de 15 dies naturals
següents al de la publicació de la convocatòria de licitació en el perfil de
contractant
14.- Documentació a presentar per part dels licitadors
La documentació a presentar per prendre part del present procediment
s'inclourà en tres sobres diferents, degudament indexada, d'acord amb les
següents instruccions:
- “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: procediment obert
per a la contractació del SERVEI PROVISIONAL DE RECOLLIDA I TRASLLAT
DE RESIDUS URBANS (FRACCIONS ORGÀNICA I RESTA) , AMB SISTEMA
DE CARREGA LATERAL, AL MUNICIPI DE SANT FOST DE
CAMPSENTELLES:
Haurà d'incloure una declaració responsable del licitador d’acord amb el
model Annex IV inclòs en aquest plec, adjuntant així mateix la
documentació requerida en el art. 4 del present plec o aportació del
DEUC,
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DE
UC-cat.pdf)
, en el benentès que el licitador a favor del qual recaigui proposta d’adjudicació
haurà d’acreditar la possessió d’aquella documentació prèviament a
l’adjudicació del contracte.
- “SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A AVALUAR A TRAVÉS DE
JUDICIS DE VALOR:
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SERVEI PROVISIONAL DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS URBANS
(FRACCIONS ORGÀNICA I RESTA) , AMB SISTEMA DE CARREGA
LATERAL, AL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, : Haurà
d'incloure la documentació tècnica relativa a la proposta de planificació dels
treballs en els termes expressats en la clàusula dels criteris de valoració de les
ofertes (Memòria- proposta de prestació del servei).
- “SOBRE NÚM. 3 : PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ A
AVALUAR A TRAVÉS DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ AUTOMÀTICS: SERVEI
PROVISIONAL DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS URBANS
(FRACCIONS ORGÀNICA I RESTA), AMB SISTEMA DE CARREGA
LATERAL, AL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES: Haurà
d'incloure l’oferta econòmica d’acord amb el model d’aquest plec (Annex II) i la
resta de documentació acreditativa dels aspectes a valorar d’acord amb els
criteris automàtics expressats a la clàusula 17 del present plec.
15.- Tramitació del procediment. lliurament de proposicions
La Mesa de contractació qualificarà la documentació presentada.
Cas d’apreciar-se defectes salvables s’atorgarà al licitador un període de 3
dies per subsanar.
Les pliques es lliuraran en el Registre de l’Ajuntament de Sant Fost fins les 13
hores del dia final del termini de 15 dies naturals assenyalat
També podran presentar-se proposicions per correu, en aquest cas l'interessat
haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la
tramesa a l'Oficina de Correus i anunciar el mateix dia a l'òrgan de contractació,
per fax, tèlex o telegrama, la remissió de la proposició.
Sense complir els anteriors requisits no serà admesa la proposició en el cas
que es rebés fora del termini fixat. No obstant, transcorreguts deu dies naturals
des de l'acabament del termini, no serà admesa cap proposició enviada per
correu. La presentació de les proposicions presumeix l'acceptació incondicional
per l'interessat de la totalitat del contingut del present plec, sense cap excepció
16 Examen de les proposicions i proposta d’adjudicació
16.1. L’obertura dels sobres 2 i 3 es farà per l’òrgan de contractació en l’ordre
de la seva presentació en el Registre d’aquest Ajuntament.
L’apertura del sobre 3 serà en acte públic dins el termini de 20 dies a comptar
des del dia hàbil següent a la presentació de les proposicions.
Prèviament a l’apertura del Sobre 3, la mesa de Contractació haurà fet pública
la seva puntuació del criteris de valoració subjectiva recollits en el Sobre 2
En aquest mateix acte, en cas que sigui possible, se sumaran els criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules a la valoració dels aspectes
subjectius continguts al sobre 3 i que prèviament han estat quantificats. Del
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resultat que es desprengui, la Mesa de contractació elevarà a l’òrgan de
contractació competent la proposta d’adjudicació a favor d’aquella oferta que,
d’acord amb el previst als plecs, presenti una major relació qualitat-preu.
En el cas de no ser possible la quantificació, la Mesa de contractació es tornarà
a reunir, també en acte públic, per tal de presentar el resultat de la valoració de
les ofertes i fer proposta d’adjudicació a favor d’un licitador o declarar el
procediment deserts.
17 .- Puntuació d`ofertes (sobre un total de 100 punts):
SOBRE 2 (Criteris que depenen d’un judici de valor): fins a 40 punts
Memòria – Proposta de prestació del servei
Els licitadors hauran de presentar una Memòria de Prestació del Servei
específicament adaptada al municipi de Sant Fost (màx. 20 pàgines).
Es valorarà amb un màxim de 40 punts la memòria que aporti millors solucions
per a la recollida de residus urbans, valorant-se especialment:
-

La millor aportació de mitjans humans i materials (fins a 10 punts)
Le freqüència de les recollides (fins a 5 punts)
Les solucions a la recollida de residus i neteja de fora de les illes de
contenidors (fins a 15 punts)
La neteja de contenidors (fins a 5 punts)
La flexibilitat en els horaris de recollida. Eliminació de molèsties als
usuaris (fins a 5 punts)

La Memòria haurà d’adaptar-se a les prescripcions del PPT. Serà necessari
obtenir un mínim de 25 punts per tal de no restar exclòs del concurs. Els
licitadors vetllaran per tal de no incloure en la seva memòria elements que
permetin avançar les puntuacions objecte del Sobre 3.
SOBRE 3 (Criteris automàtics): fins a 60 punts
3.1. Aportació de camió nou o semi-nou de recollida lateral de contenidors (10
punts):
S’atorgaran 10 punts extra als licitadors que aportin al servei un camió nou o
semi-nou de recollida
Als efectes s’entendrà per camió nou o semi- nou:
- amb una antiguitat inferior a 4 anys ,des de la publicació d’aquest plec
- que no estigui adscrit a cap servei municipal
3.2. Oferta econòmica (50 punts):
S’atorgaran 50 punts a l’oferta econòmica admesa més baixa en relació al preu
de licitació.
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La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment a l’oferta mes avantatjosa
amb un màxim de 2 decimals.
3.3 Variants
No s’admetran variants del servei que vagin en contradicció amb l’estipulat al
PPT i que no redueixin el cost de prestació del servei.
Els licitadors podran proposar el trasllat dels residus a plantes de tractament
diferents de la proposada en el PPT, sempre i quan la proposició sigui més
avantatjosa econòmicament per l’Ajuntament, tenint en compte els costos
d‘eliminació previstos al PPT.
18 .- Paràmetres per considerar una oferta com anormal
Es consideraran com anormals o desproporcionades les ofertes que rebaixin
mes del 20% el preu de licitació del concurs.
Els licitadors que prevegin en les seves ofertes aquesta circumstància, hauran
de justificar, mitjançant un estudi econòmic complementari a incloure en el
Sobre 3, la viabilitat de la seva oferta en els termes previstos a la legislació de
contractes. En el termini de 5 dies hàbils, l’Ajuntament resoldrà motivadament
sobre l’admissió de la proposició.
19.- Criteris d'adjudicació específics per al desempat (Art. 147.2)
L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació
del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels següents criteris
socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de
les empreses.
b) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
20.- Presentació de documentació
El licitador que hagi presentat la millor oferta, abans de l’adjudicació i dins del
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del
requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP, haurà d’aportar en suport
digital la següent documentació:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la
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societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades
hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per l’assessoria jurídica de l’Ajuntament.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels
Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84
de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que
acrediti la disposició dels mitjans que es compromet a adscriure al contracte.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
e) Certificat emès per la Tresoreria de l’Ajuntament, acreditatiu de la
inexistència de deutes amb l’Ajuntament (l’incorporarà l’Ajuntament).
f) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en
aquest plec a la Tresoreria Municipal. En cas de presentar la garantia definitiva
mitjançant aval, haurà d’aportar l’original del mateix, dirigint-lo a la Tresoreria
Municipal.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran
eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de
Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es procedirà a recavar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes. 1.18) Termini per a l’adjudicació
Rebuda la documentació a la que fa referència l’article 150 de la LCSP, l’òrgan
de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
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En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan alguna oferta o
proposició sigui admesa d’acord amb els criteris que figurin als plecs.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i
haurà de ser publicada al Perfil del Contractant en el termini de 15 dies.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
21.- Formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i es formalitzarà de
conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i,
en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
22.- ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (ART. 154)
Una vegada formalitzat el contracte, es publicarà, en un termini no superior a
quinze dies posteriors al seu perfeccionament en el perfil de contractant.
23.- Garanties
23.1. Garantia provisional (art. 106.2)
De conformitat amb l'art. 106.2 LCSP no s'exigeix la constitució de garantia
provisional.
23.2. Garantia definitiva (art. 107.1)
El licitador adjudicatari del contracte haurà de presentar abans de la seva
signatura una garantia per import del 5 per 100 del preu final ofert, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
25.5. Garantia complementària (art. 107.2)
En el cas que l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment incurs en presumpció
d'anormalitat, a més de la garantia definitiva exigida en la clàusula anterior,
haurà de prestar una garantia complementària del 5% del preu final ofert pel
licitador.
24.- modificació del contracte
No es preveuen en aquest plec modificacions de contracte.
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No es considerarà modificació de contracte l’alteració de les prestacions del
servei, per raons d’interès públic, sempre i quan no modifiquin a l’alça el preu
del contracte.
25.- revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
26.- Cessió del contracte
No s’admet la cessió del contracte.
27.- Penalitats i infraccions
Cas que l’Ajuntament de Sant Fost, opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
- Per l’incompliment del termini total o parcial de prestació ordinària y de la
successiva implantació dels serveis, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, en els
termes establerts al plec de prescripcions tècniques.
- Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball prevista a la clàusula 2.1 en els termes
previstos a l’article 130 LCSP, s’imposaran penalitats de fins al 10% del preu
del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt,
ambdós IVA exclòs.
Infraccions:
Infraccions molt greus:
- Reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions qualificades de greus,
acumulant cinc faltes greus per any.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.
- La cessió, sots-arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o
cessació de la prestació del servei sens que hi concorrin les circumstàncies
legals que la legitimin i sense autorització expressa de l'Ajuntament.
- L‘omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
- L’incompliment greu de la normativa de prevenció de riscos laborals.
- L'incompliment de les obligacions tributaries i les obligacions laborals i de
Seguretat Social amb el personal adscrit al servei, incloent el temporal.
- La desobediència reiterada, més de tres vegades, a les ordres escrites de
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
- No facilitar a la finalització del contracte les dades de cost empresarial del
personal adscrit a la subrogació que sol·liciti l’Ajuntament.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la
propietat o a tercers.
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- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb
incompliment de les condicions establertes de forma sistemàtica. - La no
prestació del servei programat sense previ avís al tècnic responsable del
contracte.
- La demora en l'inici de la prestació dels serveis superior a un dia, sobre la
data prevista, excepte causa de força major.
- Les paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més d'un
dia, excepte causa de força major.
- La finalització de la prestació del servei pel contractista o empresa
adjudicatària, sense la concurrència de les circumstàncies legals que li són
pròpies.
Infraccions greus:
- La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions lleus amb acumulació
de tres incompliments lleus al trimestre
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació i gestió de
la informació de les prestacions.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb
incompliment de les condicions establertes de forma puntual.
- Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall
que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
- Que transcorrin més de 10 dies sense atendre una ordre ordinària dels
Serveis tècnics municipals.
- Que transcorrin més de 48 hores sense atendre una ordre urgent dels serveis
tècnics municipals.
- La modificació del servei sense causa justificada i sense notificació prèvia a
l’Ajuntament.
- Realitzar els serveis amb menys mitjans mecànics o humans que els ofertats.
- Realitzar els serveis amb mitjans mecànics d’inferior característiques
tècniques o qualitats que els ofertats.
- No realitzar en la seva totalitat els recorreguts establerts per a les prestacions
de neteja i de recollida de residus.
- No realitzar les freqüències o horaris indicades en el PPT o en l’oferta, per a
les prestacions de neteja i de recollida de residus.
- L’ús de vehicles o maquinaria en mal estat de conservació.
- L'ús dels uniformes i vehicles com a suport d'elements d’imatge aliens.
- L'haver estat declarat per la Inspecció Tècnica com a defectuós l'estat
general d'un vehicle i trobar-se en servei.
- Tractes incorrectes amb els usuaris o responsables de l’Ajuntament L’abocament de residus a la via pública.
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Seran d'infraccions lleus
- Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d'alguna manera
les condicions establertes en aquest Plec de condicions, sempre que siguin en
perjudici lleu del servei i la seva qualitat.
- La falta d'uniforme reglamentari en el personal, o l'estat inadequat del mateix.
- No tenir al personal ni als vehicles degudament identificats
- La utilització de vehicles en mal estat de neteja. - Mantenir els contenidors en
mal estat de neteja.
- El deficient buidat dels contenidors .
- La reubicació inadequada dels contenidors.
- Mantenir en estat de brutícia l'espai immediat als contenidors .
- La realització dels treballs en forma defectuosa.
- La gestió incorrecta dels Residus disposats fora del contenidor segons les
indicacions del PPT.
Les penalitzacions que s’imposin a l’adjudicatari són independents de
l’obligació del contractista d’indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu
incompliment ocasioni a l’Ajuntament.
Sancions per incompliment del contracte
Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del
Regidor promotor del servei, les quals seran immediatament executives, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, 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. En aquest cas, l'adjudicatari, a requeriment de l’Ajuntament i en el
termini que aquest indiqui, incrementarà l'import fins cobrir la totalitat de la
garantia.
Per les infraccions qualificades de molt greus: Imposar multes de 6.001 a
12.000 euros, podent donar lloc a la resolució del contracte en els casos
previstos per la legislació aplicable.
Per les infraccions qualificades de greus: Imposar multes de 2.001 a 6.000
euros.
Per les infraccions qualificades de lleus: Advertència i amonestació quan sigui
la primera vegada, i imposar multes de fins 2.000 euros, les consecutives.
Quan la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per
tres infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per:
rescissió del contracte, incautació de la garantia i indemnització per danys i
perjudicis.
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
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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.
28.- Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
- L’incompliment de la condicions especial d’execució prevista al punt 2.2
relativa a la disposició d’una nau adequada i propera al lloc de prestació del
servei.
- L’incompliment de les obligacions essencials següents:
El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte. Les
obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació. Les obligacions establertes en el
present plec en relació a l’adscripció de medis personals i materials en
l’execució del contracte. El compliment estricte de les mesures de seguretat i
salut previstes a la normativa vigent i al Pla de Seguretat i Salut. El pagament
dels salaris als treballadors i la seva retenció del IRPF, així com l’abonament
puntal de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
29.- subrogació de personal
L’adjudicatari restarà obligat a subcontractar el personal adscrit al contracte, en
les condicions econòmiques i laborals que es fixen a l’Annex I del PPT;
tanmateix haurà de complir amb les previsions legals vigents en matèria laboral
i amb el Conveni col·lectiu del sector, cas de no disposar de conveni d’empresa
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ANNEXOS:
ANNEX I: PPT
ANNEX II: OFERTA ECONÒMICA
En/Na
, veí de
_
, amb domicili a
, núm.
, amb DNI núm.
, en
nom propi (o en representació de
, amb CIF
, segons acredito amb poder declarat bastant per
_), i amb
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions
,
assabentat de la licitació i del Plec de Condicions econòmic- administrativa i de
prescripcions tècniques, per a la contractació del servei de
_, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en la
modalitat d’obres a tant alçat i amb preu tancat, i contingut que coneix i accepta
la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva, Preu
que s'oferta:
IVA:
TOTAL:
Data i signatura del proponent

ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na __________________amb NIF __________, veí de __________, actuant en nom
propi o representació de __________segons acredito amb __________
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.
2.
3.
4.
5.

Que té la representació de la societat que presenta l'oferta.
Que compta amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica
Que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat.
Que no està incurs en prohibició de contractar alguna.
En el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, haurà
d'acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.

Lloc, data i signatura

ANNEX IV: DEUC
Les empreses licitadores poden obtenir el Formulari del DEUC a l’enllaç següent:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DE
UC-cat.pdf

