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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte, qualificació i règim jurídic del contracte.
Objecte
L’objecte del present contracte és el servei de tractament dels residus voluminosos
procedents de la recollida selectiva dels municipis que tenen delegada la recollida de
residus al Consell Comarcal del Segrià i les deixalleries municipals de: Corbins,
Alcarràs, Alcoletge, Torrefarrera, Alguaire i Alpicat.
El contracte s’adjudicarà en la seva integritat, sense que es pugui dividir per a la seva
adjudicació parcial.
Qualificació
Aquest contracte té la naturalesa d’administratiu de serveis atès el seu objecte i el seu
règim jurídic és el que estableix l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant TRLCSP).
Codi del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV): 90511300-5: serveis de
recollida d’escombraries.
Règim jurídic del contracte
Les clàusules d'aquest plec constitueixen la llei del contracte. Així mateix, les parts
queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
c) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
d) 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).
e) 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 anteriorment esmentades (d’ara endavant,
RGLCAP).
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; 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; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a
l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
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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.
CLÀUSULA SEGONA. Necessitats administratives a satisfer i idoneïtat del
contracte. No divisió per lots
2. 1. Aquest contracte es licita per la necessitat de realitzar una correcta gestió dels
residus voluminosos recollits als diferents municipis de la comarca del Segrià.
2. 2. D’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, en aquest contracte no hi ha divisió per lots donada
la seva naturalesa i escassa complexitat que, per tal de garantir-ne una gestió eficient,
s’ha d’executar de manera única.
CLÀUSULA TERCERA. Procediment de selecció i adjudicació
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a
regulació harmonitzada, pel que atès el seu valor estimat i durada, es durà a terme
mitjançant procediment obert, i l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut
d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.

CLÀUSULA QUARTA. Perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Consell Comarcal disposa del perfil del contractant, al qual es pot accedir a
través de la Seu Electrònica, en els termes que preveu l’article 53 del TRLCSP.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte
Es preveu una durada del contracte de l’1 de novembre de 2017 fins l’1 de juny de
2018.
Es podrà acordar per ambdues parts de manera expressa, una pròrroga del contracte
de durada màxima de 6 mesos, en cas que a la data de finalització no s’hagin
adjudicat per part del Consell Comarcal els contractes de recollida de residus,
actualment en licitació.
En cas que s’adjudiquin aquests contractes trobant-se en vigor la pròrroga, el Consell
Comarcal podrà resoldre’l amb un avís previ d’un mes a l’empresa adjudicatària, sense
que aquesta pugui exigir cap contraprestació o indemnització.
CLÀUSULA SISENA. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte.
Consignació pressupostària.
6.1. El pressupost màxim de licitació es fixa en 57.956,27 euros, IVA exclòs.
Aquest preu es configura com import màxim global a que pot ascendir el contracte
atesa la durada inicial, formulant-se el preu del contracte d’acord al previst al plec de
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prescripcions tècniques i en base als següents preus unitaris (IVA exclòs):
Tones previstes tractament

Preu màxim tractament / tona

Pressupost màxim de licitació

610,066

95 €

57.956,27 €

6.2. El valor estimat del contracte, fixat en els termes i amb els efectes que estableix
l’article 88 del TRLCSP, per a determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació, calculant la seva durada, inclosa l’eventual
pròrroga màxim de 6 mesos, és de 101.423,52 euros, que no inclou l’IVA.
6.3. Consignació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
la partida núm. 1621/2279970/01 del pressupost comarcal, exercici 2017, tot d'acord
amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En tractar-se d’un contracte de durada plurianual previst fins al mes de juny de 2018 el
Consell Comarcal assumeix formalment el compromís i l’obligació de consignar en
l’exercici pressupostari següent els crèdits suficients per atendre el contracte.
CLÀUSULA SETENA. Presentació d’ofertes i documentació administrativa
Les ofertes es poden de presentar al Consell Comarcal del Segrià, c/ del Canyeret 12,
de Lleida, 25007, en horari d’atenció al públic, dins del termini de quinze (15) dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el perfil del contractant, segons model de
presentació Annex 1.
També es podran presentar per correu, per telefax o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, i d’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
En cas de proposicions que es presentin per correu postal, l’empresa ha de justificar la
data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a
màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes. La comunicació per correu
electrònic que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de
les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera
fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas. Les proposicions presentades fora
de termini no seran admeses sota cap concepte
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional setzena del text refós de la llei de
contractes del sector públic RDL 3/2011.
Cap candidat pot presentar més d’una oferta. Tampoc no pot subscriure cap oferta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de totes les
sol·licituds que hagi subscrit el candidat.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada de l’empresari de les
clàusules del present plec.
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Les ofertes per prendre part en la licitació s’han de presentar en dos sobres tancats,
firmats pels candidats i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els
quals s’ha de fer constar la denominació del sobre i la llegenda:
“PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS
PEL TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS PROCEDENTS DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA MUNICIPAL I LES DEIXALLERIES COMARCALS
La denominació dels sobres és la següent:
- Sobre 1: Documentació administrativa.
- Sobre 2: Oferta econòmica (Criteri quantificable de forma automàtica)

Els documents que cal incloure a cada sobre han de ser originals o còpies
autenticades, d’acord amb la legislació en vigor, en els següents termes:
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
D’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors acreditaran el compliment de les
condicions legalment establertes per a contractar amb l’Administració mitjançant una
declaració responsable presentada segons el model Annex 2.
Només el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació serà requerit per
tal que acrediti davant l’òrgan de contractació, amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte, la possessió i la validesa dels següents documents:
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.
- Pel que fa als empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits,
si escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de què es tracti.
- Pel que fa als empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent
d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
aplicables.
- Pels que fa als altres empresaris estrangers, amb un informe de la missió
diplomàtica permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’oficina
consular en l’àmbit territorial on es trobi el domicili de l’empresa.
b) Documents que acrediten la representació.
- Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, han de presentar una
còpia notarial del poder de representació, validat pel secretari de la corporació.
- Si el candidat és una persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
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- Igualment la persona amb poder validat a l’efecte de representació, ha
d’aportar una fotocòpia compulsada administrativament o un testimoni notarial
del seu document nacional d’identitat.
c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per
contractar de les recollides en l’article 60 del TRLCSP, es pot realitzar:
- Mitjançant declaració responsable (Annex 3)
Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, sense perjudici que l’empresari hagi de presentar
la justificació acreditativa d’aquest requisit abans de l’adjudicació definitiva.
- Quan es tracti d’empreses d’estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, també es pot
substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat
judicial.
d) Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència
econòmica, financera:
Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
e) Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència
tècnica o professional:
Acreditació de la inscripció al Registre de Gestors de Residus de Catalunya, en
tant que empresa autoritzada per a la gestió de residus voluminosos, codificats
segons el codi CER 200307.
f) Les empreses estrangeres han de presentar la declaració de submissió 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
candidat.
En tot cas l'òrgan de contractació, per tal de garantir el bon fi del procediment i quan
així ho consideri convenient, es reserva la prerrogativa de sol·licitar, en qualsevol
moment abans de l'adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors
proporcionin aquesta documentació.
SOBRE 2 - OFERTA ECONÒMICA
S’ha de presentar conforme al model previst a l’Annex 4.
CLÀUSULA VUITENA. Garantia
Garantia provisional: no s’exigeix
Garantia definitiva: D’acord amb l’article 95.3 del TRLCSP, serà l’equivalent al 5% del
preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el preu proposat pel
contractista que resulti adjudicatari.
Aquesta garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l’article
96 del TRLCSP, amb els requisits assenyalats als articles 55 i següents del RGLC
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CLÀUSULA NOVENA.
9.1. Criteri objectiu de valoració de les propostes, avaluable de forma automàtica
L’únic criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa, atesa la naturalesa del contracte, serà el preu, amb
un màxim de 100 punts.
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent fórmula:
( Preu licitació – oferta a valorar )
Puntuació Oferta = Puntuació màxima x ------------------------------------------------(Preu licitació – oferta més baixa)
Preu MÀXIM de licitació: 95€/t
El preu de licitació inclou tots els costos descrits a l’article 2 del plec de prescripcions
tècniques.
9.2. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Els criteris de preferència en el cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació de les contractacions objecte de
licitació d’aquest Consell Comarcal, que s’indiquen en la disposició addicional sisena
de la LCSP i els altres que es detallen segons l’ordre de prelació següent:
1r A favor de les proposicions presentades pels licitadors que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
2n A favor de les proposicions presentades per entitats públiques o privades que en
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un
nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del
percentatge.
En cas que, un cop aplicats aquests criteris, persisteixi l’empat, es resoldrà per
sorteig.

CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:
Presidència: Sra. Joan Busquets, Conseller Comarcal
Vocals:
Sra. Cèlia Argilés Andrés, Interventora comarcal
Sra. Carme Vallés i Fort, Secretària comarcal
Secretaria:
Funcionari/a de Serveis Generals o funcionari/a en qui delegui
A la Mesa de contractació es podran incorporar els tècnics i assessors que s’estimi
convenient per part de la Presidència de la mateixa.
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CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les
prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.

CLÀUSULA DOTZENA. Obertura i classificació de les ofertes, adjudicació del
contracte i notificació de l'adjudicació.
1. El primer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de pliques,
sempre i quan no hi hagi constància de propostes presentades per correu, la Mesa de
contractació es constituirà a fi de qualificar la documentació que contingui el sobre
núm. 1, en un acte que no serà públic. Es pot concedir, si s’estima convenient, un
termini no superior a tres dies perquè el candidat corregeixi els defectes o omissions
esmenables observats en la documentació presentada.
2. En aquest acte es fixaran el dia i hora de l'acte públic d'obertura del sobre núm. 2, el
que serà comunicat als licitadors que no hagin estat rebutjats. Si no s’ha de donar
termini d’esmena, mitja hora després de l’obertura del sobre núm. 1, la mesa de
contractació procedirà a l'obertura del sobre núm. 2 en acte públic i, en primer lloc, es
donarà a conèixer el resultat de la qualificació documental dels sobres núm. 1.
3. La Mesa de contractació procedirà així, en acte públic, el dia i l’hora donats a
conèixer en l’acte anterior, a l'obertura del Sobre Núm. 2, excepte el de les
proposicions rebutjades, podent demanar els informes que es considerin oportuns per
a l'avaluació de les propostes segons els criteris de valoració fixats a l’efecte en aquest
plec.
4. Un cop rebuts els informes, en cas que s’hagin sol·licitat, la Mesa de contractació
classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i emetrà la seva
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació. A aquest efecte, la Mesa de
contractació es reunirà les vegades que cregui convenient.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i
admesa, variés substancialment el model establert o comportés error manifest en
l’import de la proposició o existís reconeixement per part del licitador de l’existència
d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada per la mesa en resolució
motivada. La proposta d'adjudicació, juntament amb les proposicions i la seva
documentació annexa, les actes de tots els actes que hagi realitzat la Mesa i, si
s’escau, els informes tècnics emesos, es remetran a l’òrgan de contractació competent
per tal que resolgui el procediment d’adjudicació regulat en aquest Plec, amb
pronunciament exprés sobres les observacions o reserves presentades.
5. L'òrgan de contractació, o aquell en qui delegui, requerirà al licitador que hagi
presentat l'oferta més avantatjosa perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:
- la documentació a què fa referència la clàusula 7a acreditativa de les
condicions de capacitat i solvència per a contractar amb l’administració.
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-

-

la documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Corporació o
autorització a l'òrgan de contractació per obtenir-ne de forma directa
l'acreditació
l’acreditació d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics
o telemàtics. Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es formularà aquest
requeriment al següent licitador que procedeixi d’acord amb l’informe tècnic de
proposta d’adjudicació.
6. L'òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils següents
a la recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta la licitació quan
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que
figuren en el plec.
7. L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors i, simultàniament,
es publicarà en el perfil de contractant. La notificació ha de contenir, en tot cas, la
informació necessària que permeti interposar recurs prou fundat contra la decisió
d'adjudicació. En particular haurà d’expressar els punts següents:
a) En cas que es descartin candidats, l'exposició resumida de les raons per
les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
b) Pel que fa dels licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en
forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants de que hagi estat seleccionada
l'oferta d'aquest amb preferència a les que hagin presentat la resta licitadors
les ofertes hagin estat admeses.
8. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància
de la seva recepció pel destinatari. En particular, es pot fer per correu electrònic a
l'adreça que els licitadors o candidats hagin designat a presentar les seves
proposicions, en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CLÀUSULA TRETZENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
1. El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s'ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el
contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents
despeses.
2. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
3. La formalització del contracte s'haurà d'efectuar no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats
en la forma que preveu la clàusula anterior.
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4. Quan per causes imputables al Consell Comarcal l'adjudicatari no s'hagi formalitzat
el contracte dins del termini indicat, s'indemnitzarà al contractista dels danys i
perjudicis que la demora li pogués ocasionar.
5. No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització,
excepte en els casos que preveu l'article 113 del TRLCSP.
CLÀUSULA CATORZENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- Conforme el que disposa l’article 215 RDL 3/2011 l’execució del contracte es
realitzarà a risc i ventura del contractista.
- Serà obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 214 del
RDL 3/2011, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o
mitjans que d’ell depenguin, es causi a tercers com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte.
- Igualment d’acord amb l’article 281 RDL 3/2011, serà responsable dels danys i
perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’administració com a
tercers, per defectes o insuficiències tècniques del seu treball i de les prestacions o
serveis realitzats, o per errades materials, omissions o infraccions de preceptes legals
o reglamentaris.
- El contractista s’obliga a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos
laborals i de seguretat i salut al treball.
- El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, informacions i
antecedents, que no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats o en tingui
coneixement amb ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació. Aquest deure
tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de
referència.

CLÀUSULA QUINZENA. Règim de pagament
15.1. El contractista presentarà factures i el seu pagament es realitzarà dins el termini
de 30 dies naturals, des de l’entrada de la corresponent factura al Registre de Factures
del Consell Comarcal, prèvia conformitat de la regidora de l’àrea i aprovació de la
Junta de govern local, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i
TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
En el supòsit que s’observessin deficiències, s’aplicaran les deduccions corresponents
sobre la quantia facturada i s’aprovarà el pagament de l’import resultant, amb
independència que procedeixi alguna penalització per l’incompliment, una
indemnització per danys i perjudicis, i/o la resolució del contracte.
15.2. Mensualment l’empresa adjudicatària presentarà al Consell Comarcal del Segrià
la factura corresponent segons els kg de residus voluminosos entrats a planta.
Juntament amb la factura s’haurà de presentar la següent documentació:
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-

Tiquets de bàscula de totes les entrades realitzades
Taula resum on es descriurà: data, pes, matrícula del vehicle i municipi
d’origen.

CLÀUSULA SETZENA. Revisió de preus
Atesa la naturalesa i durada del contracte, no es preveu revisió preus.

CLÀUSULA DISSETENA. Execució del contracte
El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableix aquest plec de condicions i
en el plec de prescripcions tècniques i d’acord amb les instruccions que per a la seva
interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
CLÀUSULA DIVUITENA. Termini de garantia
En atenció a la pròpia naturalesa i característiques de les prestacions que
constitueixen l’objecte del contracte, es fixa un termini de garantia de bona execució
d’un any comptador des de la data de finalització del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats en que pugui incórrer el contractista durant la vigència del contracte,
responsabilitat aquesta a què es troba afectada la garantia definitiva.
El Consell Comarcal es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi
convenients sobre la qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
CLÀUSULA DINOVENA. Modificació del contracte
D'acord amb l’article 219 del TRLCSP, el contracte es podrà modificar per raons
d'interès públic en els supòsits que preveu l'article 105, quan concorrin les
circumstàncies previstes a l'article 107, d'acord amb el procediment regulat a l'article
211.
En tot cas, la modificació del contracte no pot suposar una variació, en més o en
menys, del 10% del preu del contracte.
En tot cas, les modificacions del contracte s'hauran de formalitzar conforme al que
preveu l'article 156.
Les condicions en què es pot produir la modificació d’acord amb el que s’estableix
anteriorment s’han de recollir en el document contractual.
CLÀUSULA VINTENA. Resolució del contracte
La resolució del contracte té lloc en els casos que s’assenyalen en aquest plec i en els
fixats en els articles 223 i 308 del TRLCSP i s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació,
d’ofici o a instància del contractista.
CLÀUSULA 21a. Penalitats per incompliment
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, incompleixi les obligacions i
condicions descrites en aquest plecs, l’Administració podrà acordar la resolució del
contracte.
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En cas d’incompliment per demora, pot optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció que preveu la
l’article 212.4 del TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre’l o acordar la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves penalitats.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han
de fer 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 escau, s’hagi
constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

CLÀUSULA 22a. Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la
present contractació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà de sis-cents euros (600€).
CLÀUSULA 23a. Protecció de Dades de Caràcter Personal
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’art. 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’adjudicatari s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al
Reglament de Mesures de Seguretat, aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, segons el
nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el que es continguin les dades
personals objecte de tractament.
CLÀUSULA 24a. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat amb
el que estableix l’article 21.1 del TRLCSP.

DILIGÈNCIA:
Carme Vallés Fort, secretària del Consell Comarcal del Segrià,
CERTIFICO: Que aquest plec de clàusules ha estat aprovat per Decret de Presidència
núm. 401/2017, de 7 de setembre de 2017.
Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Carmen
Carmen CPISR-1
Valles Fort
2017.09.08
Valles Fort Fecha:
14:46:36 +02'00'

12

