PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LA
PREIMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA A TRAVÉS
D’UN PROCÉS PARTICIPATIU AL MUNICIPI DE SANT
CELONI, INCLOSA LA
BATLLÒRIA, I L’ESTUDI DE DETALL PER A LA IMPLANTACIÓ D’AQUEST SISTEMA
DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN ELS BLOCS PLURIFAMILIARS I A LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
1.1. És objecte del present contracte la realització d’una campanya de comunicació de la
preimplantació de la recollida de residus porta a porta a través d’un procés participatiu al
municipi de Sant Celoni, inclosa La Batllòria, i l’estudi de detall per a la implantació d’aquest
sistema de recollida de residus en els blocs plurifamiliars i a les activitats econòmiques, tot
d’acord amb les especificacions establertes en el Plec de prescripcions tècniques
particulars.
1.2. L’objecte del present contracte no és susceptible de ser dividit en lots de conformitat
amb la memòria de contractació, que figura a l’expedient.
1.3. Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) i a la Classificació
Estadística de Productes per Activitats (CPA) són els següents:
Codi CPV: 71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisi.
Codi CPA: 71.1 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb
l’assessorament tècnic
1.4. Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la prestació que es pretén
contractar, així com la insuficiència de mitjans consten justificats en la memòria de
contractació elaborada pel Tècnic mig de Medi Ambient i el Director de Territori.
1.5. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del
contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&

El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de clàusules administratives
i pel Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant
del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que 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 (en endavant LCSP).
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2. Règim jurídic de la contractació

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c915b2e24996493f8d2901e2964afc09001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per
les dues disposicions esmentades anteriorment.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present Plec de clàusules administratives particulars
i del Plec de prescripcions tècniques, els següents documents, que tindran el caràcter
d’essencials:
-

La proposició presentada pel licitador.
El document on es formalitzi el contracte.

3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1. El pressupost base de licitació és de 109.961,63 € (90.877,38 € més 19.084,25 € en
concepte d’IVA). Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden
ofertar els licitadors que optin al contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el referit preu màxim, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El desglossament del pressupost base de licitació a què fa referència l’article 100 LCSP
figura com annex a la memòria justificativa de la contractació.
3.2. El sistema per a la determinació del preu del contracte ha estat el de preu alçat d’acord
amb l’article 102 LCSP.

3.4. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 LCSP és de
90.877,38 €, IVA no inclòs.
3.5. El cost d’aquest contracte es consignarà a la partida pressupostària 05.1621A.64000
“Estudi d'implantació i conscienciació de la recollida de residus”.
4. Òrgan de contractació.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 1

03/05/2021 Secretari

3.3. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure l’IVA, com a partida independent.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
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L’òrgan de contractació és l’Alcalde, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional
segona LCSP, al tractar-se d’un contracte el valor estimat del qual no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació
plurianual de durada superior a quatre anys, no superant l’import acumulat de totes les
seves anualitats els percentatges anteriors. No obstant, dita competència es troba delegada
en la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia de 17 de juny de 2019.
5. Durada del contracte.
La durada del contracte s'estableix per un termini màxim de 7 mesos des de l’endemà de la
data de formalització del contracte, data en la qual hauran d’haver-se realitzat els treballs
objecte de la present contractació.
6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’expedient per l’adjudicació del servei es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en
procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de varis criteris de valoració, en virtut
d’allò que estableix l’article 145 LCSP.
7. Mitjans de comunicació electrònics.
7.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
7.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin 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 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 les comunicacions a les adreces de
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte la
declaració responsable.
8. Capacitat:
8.1. Estan capacitades 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:
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- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11 d’aquest plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, es requereixin al contractista
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema
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de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han
d’acreditar pels licitadors.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’actuació dels licitadors, segons resulti dels seus estatuts o
regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència 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.
8.2. L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització 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.
Totes les empreses que formen part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en la clàusula 11.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

LA

LICITACIÓ,

L’ADJUDICACIÓ

I

LA

9. Presentació de proposicions:
9.1. Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=
10&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&
Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb el que estableix l’article 159.3
LCSP.
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9.2. Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec i la seva
presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat
de les clàusules o condicions, així com del Plec de prescripcions tècniques.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran les mesures necessàries per garantir-ne
aquest caràcter fins el moment de la seva obertura en públic.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sense perjudici de
l’admissibilitat de millores o variants quan així s’estableixi expressament.
Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet
individualment, ni 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.
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10. Forma com s’han de presentar les proposicions
10.1. Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya en TRES sobres.
SOBRE NÚM. 1: Contindrà la documentació acreditativa dels requisits previs per a
prendre part en el procediment següent:


Document europeu únic de contractació (DEUC).

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual trobaran a la següent adreça https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es,
mitjançant el qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de
les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces
de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de
la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
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ATENCIÓ: El licitador es limitarà a emplenar l’apartat A (Indicació global relativa a tots els
criteris de selecció) de la Part IV – Criteris de selecció, ometent qualsevol altra secció
d’aquesta part.
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DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han
d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si
escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.



Unió temporal d’empreses: En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en
unió temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb
indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris.



Exempció d’IVA: En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.



Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols. Les empreses estrangeres
han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa
al seu fur propi.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida.
SOBRE NÚM. 2: Contindrà la documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació
dels quals depèn d’un judici de valor. En concret, haurà de contenir la següent
documentació:
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L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació o la
mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o
una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
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- Proposta d’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en
els blocs plurifamiliars i a les activitats econòmiques:
Els licitadors han de presentar una memòria, amb una extensió màxima de 15 pàgines, en
format de foli DIN-A4,
- Proposta de campanya comunicació de la preimplantació de la recollida de residus porta a
porta a través d’un procés participatiu:
Els licitadors han de presentar una memòria, amb una extensió màxima de 25 pàgines, a
format de foli DIN-A4.
Concretament caldrà que incorpori:
- Proposta d’imatge gràfica i eslògan.
- Pla de comunicació i les corrents accions ben definides i concretades.
- Pla de participació i les corrents accions ben definides i concretades.
- Sostenibilitat ambiental:
Els licitadors han de presentar una memòria a format de foli DIN-A4 en què descriguin les
accions i propostes que duran a terme a efectes de la seva valoració.
ADVERTÈNCIA: La documentació que contenen el sobres precedents (1 i 2) no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposta dels
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3: Contindrà la proposta dels criteris avaluables de forma automàtica, de
conformitat al model que figura coma annex I.
11. Mitjans d’acreditació de la solvència financera i econòmica i professional o
tècnica així com de l’habilitació professional.
Únicament haurà d’acreditar la solvència i l’habilitació empresarial l’empresa que es proposi
com a adjudicatària. La seva presentació i acreditació serà necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte.
Per acreditar la solvència i l’habilitació empresarial s’haurà d’aportar la documentació que
seguidament es relaciona.

Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant declaració
relativa a la xifra de negocis global en l’àmbit objecte del contracte que, com a mínim, ha de
ser igual al valor estimat del contracte i referida al major volum de negocis dels tres darrers
anys.
S’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i, en cas contrari pels dipositats en el registre
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
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a) Solvència econòmica i financera:
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Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Solvència tècnica o professional:
b.1. Serveis realitzats: Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa naturalesa del
contracte objecte d’aquesta licitació, en el transcurs dels últims tres anys, amb el requisit
mínim que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70%
del valor estimat del present contracte.
Els serveis o treballs s'acreditaran amb un certificat expedit per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui un ens públic, o quan sigui un privat, mitjançant un certificat d'aquest o
d'una declaració de l'empresari, amb expressió del seu import i dates d’execució.
b.2. Personal tècnic adscrit a l’execució del contracte: El licitador haurà d’adscriure a
l’execució del contracte un equip de treball que sigui suficient, que indicarà mitjançant
relació i que, com a mínim, s’haurà de comprendre dels següents 5 membres:

Direcció de l’equip. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: llicenciat en
biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau equivalent, amb un mínim
de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i de la
implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els darrers 6 anys.
- Haver dirigit, com a mínim, 2 campanyes de preimplantació de recollida del porta a porta i
2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en blocs
plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de municipis de
més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del contracte.
La persona encarregada de la direcció de l’equip serà el contacte amb l’Administració i
assistirà a totes les reunions amb l’Administració.

Especialista en treball de camp. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents
llicenciat en biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau equivalent,
amb un mínim de:

- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del porta a
porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en
blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de municipis
de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del contracte.

Especialista en cartografia i anàlisi de dades. Haurà de tenir alguna de les titulacions
següents: llicenciat en biologia, ciències ambientals, geografia, enginyer agrònom o grau
equivalent, amb un mínim de:

Sergi Ribas Beltrán
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- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i de la
implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els darrers 6 anys.
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- 3 anys d'experiència demostrable en la utilització de sistemes d'informació geogràfica i en
la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els darrers 6
anys.
- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del porta a
porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en
blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de municipis
de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del contracte.

specialista en dinamització de processos de participació ciutadana. Haurà de tenir
alguna de les titulacions següents: grau en sociologia, politologia, biologia, psicologia,
geografia, ciències ambientals, educació social, o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i de la
implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els darrers 6 anys..
- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida del porta a
porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en
blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de municipis
de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del contracte.

specialista en disseny gràfic. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: grau
superior de formació professionals en arts gràfiques, grau en disseny gràfic, grau de
comunicació o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i de la
implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els darrers 6 anys..
- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida del porta a
porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en
blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de municipis
de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del contracte.
Aquest serà l’equip de treball mínim que portarà a terme la campanya de preimplantació de
recollida del porta a porta i l’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de
recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques del municipi, i els
seus membres no podran figurar en més d’una àrea. Els diversos perfils requerits no podran
recaure en una única persona, encara que aquesta acumuli les diferents titulacions
requerides.

La titulació acadèmica original o compulsada i currículum signat per part de tots els
membres de l’equip de treball.
Els certificats corresponents acreditatius de l’experiència (indicant objecte, import, dates i
destinatari).
La present condició de solvència tècnica tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.

Sergi Ribas Beltrán
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El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte es justificarà
mitjançant:
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L’Ajuntament podrà ordenar justificadament la substitució dels membres de l’equip de treball
per altres que compleixin també el requisits establerts en aquest apartat, quedant obligat
l’adjudicatari a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de què se li
notifiqui.
Els dos mitjans per acreditar la solvència són acumulatius. En el cas de les empreses de
nova creació es tindrà només en compte el segon criteri, el referit a la composició de l’equip
de treball.

12. Criteris per l’adjudicació del contracte
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per la valoració de les ofertes presentades (per a cadascun dels lots)
amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la
proposició que presenta la millor relació qualitat-preu, són els que es relacionen en el
quadre-resum següent:

CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE VALOR
1. Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi

17,5

2. Qualitat tècnica de la proposta de campanya

22,5

3. Sostenibilitat de la campanya

10

PUNTUACIÓ MÀXIMA

1. Oferta econòmica

20

2. Millora de l’experiència dels mitjans personals

20

3. Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s’inclouen
en l’estudi de detall

10

Per tal que es valorin els criteris avaluables automàticament, la puntuació atorgada a
l’empresa en cadascun dels criteris que necessiten de judici de valor haurà de ser superior a
zero.
a) Criteris que necessiten un judici de valor: fins a 50 punts
Per a l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor s’observaran les regles que
per cada cas s’indica a continuació, sens perjudici d’aquelles altres consideracions que, en

Sergi Ribas Beltrán
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funció de la concreta formulació de les ofertes, siguin necessàries realitzar pels
responsables de la valoració per tal de determinar la puntuació de les ofertes.
Es valoraran les ofertes presentades per les empreses aplicant la següent fórmula:

Puntuació Total = K1·P1 + K2·P2 + K3·P3

On,

K1 és el coeficient de ponderació de l’apartat 1
P1 és la puntuació de l’apartat 1
K2 és el coeficient de ponderació de l’apartat 2
P2 és la puntuació de l’apartat 2
K3 és el coeficient de ponderació de l’apartat 3
P3 és la puntuació de l’apartat 3

S’atorgarà la puntuació Px corresponent a cada apartat de la següent manera:
Empresa en posició nº1 tindrà una Px = 5 punts (millor proposta)
Empresa en posició nº2 tindrà una Px = 2’5 punts
Empresa en posició nº3 tindrà una Px = 1 punts
Empresa en posició nº4 i restants tindrà una Px = 0 punts
Si dues o més propostes es considerin d’igual posicionament, s’atorgarà la semisuma de la
puntuació per aquelles posicions empatades (per exemple si les millors propostes es
consideren en la mateixa posició 1 i 2, s’atorgaran 3’75 punts a cadascuna).
Quan la documentació tècnica aportada no sigui valorable o sigui incoherent o no s’ajusti a
les necessitats del servei amb allò que es demana, es donarà una puntuació de Px=0.


Apartat 1: Qualitat tècnica de la proposta de l’estudi. K1 = 3’5

L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del servei ofertat pels
licitadors, a nivell de qualitat i eficiència, així com la concreció i especificitat d’aquest pel
municipi de Sant Celoni.
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Es valoraran els aspectes que es relacionen a continuació:
- Metodologia detallada que es farà servir en l’estudi per assolir els objectius exposats en el
PPT.
- Es valora la relació dels mecanismes i/o l’estructura emprada per assolir aquests objectius.
- Cronograma i planificació detallada de les diferents tasques.
- Determinació dels mitjans de coordinació i comunicació per garantir el correcte
desenvolupament de l’estudi.
- Determinació dels mitjans humans, tècnics i materials adscrits al servei, així com dels
documents de treball per realitzar l’estudi.
- Capacitat de concreció, síntesi, bona redacció i presentació.
Apartat 2: Qualitat tècnica de la proposta de campanya. K2 = 4’5
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L’elecció d’aquest criteri respon al fet de poder avaluar la proposta del servei ofertat pels
licitadors, a nivell de qualitat i eficiència, així com la concreció i especificitat d’aquest pel
municipi de Sant Celoni.
Es valoraran els aspectes que es relacionen a continuació:
- Metodologia, cronograma i planificació detallada de les diferents accions.
- Determinació dels mitjans de coordinació i comunicació per garantir el correcte
desenvolupament de la campanya
- Determinació dels mitjans humans, tècnics i materials adscrits al servei..
- Capacitat de concreció, síntesi, bona redacció i presentació.


Apartat 3: Sostenibilitat de la campanya K3 = 2

L’elecció d’aquest criteri respon al fet de seguir treballant per minimitzar els impactes
ambientals derivats de la realització de les funcions dels serveis municipals, és per això que
es valorarà la proposta d'aplicació de criteris de sostenibilitat al desenvolupament de la
campanya, com per exemple en els materials utilitzats. Es valorarà positivament la claredat i
concreció de les propostes així com el grau de detall de les mateixes.
b) Criteris avaluables automàticament: fins a 50 punts


Oferta econòmica: fins a 20 punts

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost (IVA exclòs), mentre que la resta
d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula de valoració econòmica:
Po=20 x (1‐ ((Plic‐Pbaix)/(Pcont‐Pbaix)))
Po: puntuació de l’oferta avaluada
Plic: és el preu del licitador.
Pbaix: és el preu del licitador amb l’oferta econòmica més baixa.
Pcont: és el preu del contracte
Per procedir a la valoració d’aquest apartat, l’oferta haurà d’estar degudament justificada i
desglossada de tal manera que serveixi per generar les factures oportunes a mesura que el
servei es vagi desenvolupant. Així mateix, haurà d’estar en concordança amb la memòria
presentada i ser coherent amb la mateixa.
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Millora de l’experiència dels mitjans personals: fins a 20 punts

Es considera que la millora de l’experiència dels mitjans personals requerits millorarà la
qualitat del producte final.
Es puntuarà l’experiència dels membres de l’equip professional mínim exigit en el PPT en
campanyes de preimplantació de recollida del porta a porta i en l’estudi de detall per a la
implantació d’aquest sistema de recollida de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats
econòmiques de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, en els
últims 6 anys.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 1

La millora de l’experiència de l’equip tècnic, per sobre de la mínima exigida en el PTT, es
valorarà de la següent forma:
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Titulació
requerida

Perfil

Direcció de l’equip

Llicenciat en
biologia, ciències
ambientals,
geografia, enginyer
agrònom o grau
equivalent

Llicenciat en
biologia, ciències
Especialista en treball ambientals,
de camp.
geografia, enginyer
agrònom o grau
equivalent

Llicenciat en
biologia, ciències
Especialista en
ambientals,
cartografia i anàlisi de
geografia, enginyer
dades.
agrònom o grau
equivalent

Especialista en
dinamització de
processos de
participació
ciutadana.

Puntuació
màxima

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

Grau en sociologia,
politologia, biologia,
psicologia,
geografia, ciències
ambientals,
educació social, o
equivalent

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

Grau superior de
formació
professionals en
arts gràfiques, grau
en disseny gràfic,
grau de
comunicació o
equivalent

0’5 punt per cada campanya de
preimplantació de recollida del porta
a porta en la que hagi participat

4

2

0’5 punt per cada estudi de detall per
a la implantació de la recollida porta a
porta en blocs plurifamiliars i/o en
activitats econòmiques en el que hagi
participat

4

2

La descripció de l’acreditació de les millores de l’equip tècnic assignat, per sobre del mínim
exigit, caldrà presentar-la per cada especialista de la següent manera:
A) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

Sergi Ribas Beltrán
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Especialista en
disseny gràfic.

Nombre
d’estudis
màxim

Experiència addicional valorable
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B) Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en blocs
plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
Títol treball



Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s’inclouen en l’estudi de detall: fins a 10
punts

L’ampliació del nombre de blocs plurifamiliars respecte als mínims exigits al Plec de
prescripcions tècniques (PPT) del concurs ha de possibilitar la millor implantació del model
de recollida de residus porta a porta en el municipi.
Es desglossa amb la puntuació descrita a la taula següent:
Treball de camp
Puntuació
No
a)
Incorporació
dels
blocs
plurifamiliars
de
5
habitatges
(22
blocs)
2 punts
es
b) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 4 habitatges (61 blocs)
3’5 punts
pot
c) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 3 habitatges (80 blocs)
4’5 punts
opta
r a la puntuació del punt b) si no s’ha ofertat a) i no es pot optar a c) si no s’ha ofertat a) i b).

13.Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions, s’assignarà la preferència en l’adjudicació d’acord amb
els criteris establerts en l’article 147.2 LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el
moment en què es produeixi l’empat i no amb caràcter previ.
14. Mesa de contractació.

-

President: Sr. Raül Garcia Ramírez, suplent Sra. Magalí Miracle Rigalós

-

Vocals:
 Sr. Sergi Ribas Beltrán, suplent: Sr. Albert Puig Tous
 Sra. Sònia López Martínez, suplent: Sr. Joan Muntal Tarragó
 Sr. Jordi Camps Guarch, suplent Sr. Lluís Obach Martínez
 Sr. Jordi Jubany Fontanillas, suplent Sra. Marta Miralles Cassina

-

Secretària de la Mesa: Sra. Anna Puig Soler, suplent: Alícia Cano Domene.

15. Obertura de la documentació i de les proposicions:
15.1. La Mesa de contractació, en el termini màxim d’un mes, a comptar a partir de la data
de finalització del termini per presentar les ofertes, qualificarà prèviament els documents
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La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
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presentats en temps i forma continguts en el sobre 1. La seva convocatòria s’efectuarà en
un termini mínim de 24 hores.
Als efectes d’aquesta qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres i el secretari
certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells.
Si la mesa observés defectes materials esmenables, concedirà un termini no superior a tres
dies hàbils per tal que el licitador esmeni l’error. La comunicació es realitzarà per l’e-notum,
d’acord amb la clàusula 7 d’aquest Plec, tenint aquest mitjà plena validesa notificadora per
considerar efectuada la sol·licitud d’esmena. Si transcorregut el termini atorgat, el licitador
no procedís a l’esmena, la proposició quedarà definitivament exclosa del procediment de
licitació.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en
el Sobre 1, 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.
15.2. L’acte d’obertura dels sobres 2 i 3 serà convocat així mateix amb una antelació mínima
de 24 hores, termini que regirà igualment per la convocatòria dels membres de la mesa. El
procediment d’obertura es realitzarà d’acord amb les normes següents:
a) la mesa de contractació donarà lectura de les proposicions admeses i de les
excloses per tenir algun defecte no esmenable. S’obriran les proposicions dels
licitadors admesos contingudes en els sobres 2 i el seu contingut es traslladarà als
serveis competents perquè emetin informe en relació als criteris subjectes a un
judici de valor d’adjudicació del contracte. Un cop finalitzat l’acte, s’aixecarà acta en
la qual s’haurà de reflectir fidelment tot allò esdevingut.
b) la mesa no es podrà reunir per a l’obertura dels sobres 3 fins que no disposi de
l’informe al qual es refereix la lletra anterior. La Mesa abans de l’obertura del sobre
3 donarà a conèixer als presents la ponderació assignada als criteris dependents
d'un judici de valor segons s'estableix en l'article 30 del 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. Acte seguit es farà lectura de les proposicions
corresponents a criteris d’avaluació matemàtica del sobre 3 formulades pels
licitadors admesos.

d) Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent
proposta d’adjudicació. Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte
els criteris d’adjudicació assenyalats en la clàusula 12 del present Plec.
16. Proposicions anormals o desproporcionades
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 1

03/05/2021 Secretari

c) La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació.
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars per als criteris que no siguin econòmics.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
17. Garanties exigibles.
17.1. Provisional: No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò
que disposa l’article 159.4.b) LCSP.
17.2. Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una
garantia del 5% del pressupost base de licitació (IVA no inclòs).
17.3. Complementària: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una
garantia addicional a l’anterior del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no
inclòs, en el supòsit que la seva oferta es trobi en situació d’anormalitat.
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18. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’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. Prèvia a
la compensació, caldrà acreditar i/o justificar les despeses, que hauran de tenir el vistiplau
d’un tècnic municipal.
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19.1. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme
es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a
través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i
facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la
documentació següent:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una
fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest
poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica
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- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament.
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i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, quan sigui
legalment exigible. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència i
habilitació.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la documentació
següent, només si aquesta documentació no figura inscrita en aquests registres, o no consta
vigent o actualitzada:
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
La mesa de contractació qualificarà la documentació presentada pel licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament. Si s’observen defectes o errors de
caràcter esmenable, ho comunicarà al licitador per a que ho corregeixi en el termini màxim
de 3 dies hàbils.
19.2. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que pugui atorgar-se, 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.
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.
19.3. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils
següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots
els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant..

20.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant, l’adjudicatari podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
20.2. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la
garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués constituït.
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20. Formalització del contracte
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
20.3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
21. Responsable del contracte.
Es designa al Sr. Jordi Jubany Fontanillas, tècnic mig de medi ambient d’aquest Ajuntament,
com a responsable del contracte. Al responsable del contracte li correspondrà realitzar la
comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització del servei contractat, i
exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei, dictar les instruccions necessàries per la
bona execució del mateix i determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que
aquest o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació
legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
22. Modificació del contracte.
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable, sense que es prevegi cap modificació convencional.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
23. Drets i obligacions de les parts.

a) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del
personal a càrrec seu, o d’una organització del servei deficient, de conformitat amb el que
preveu l’article 196 LCSP.
b) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
estableix l’annex V de la LCSP.

al compliment de les
estableixen el dret de
disposicions de dret
en particular les que
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que
resultin del plec de prescripcions tècniques i de la documentació contractual i la normativa
aplicable:
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c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
d) Subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del contracte una pòlissa
d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del contracte, per un
import igual o superior al valor estimat del contracte.
e) Pel que fa al personal adscrit al contracte, l’empresa ha de complir les obligacions
següents:
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip
de treball adscrit a l’execució del contracte sense perjudici de la verificació per part de
l’Administració del compliment d’aquells requisits.
En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació de manera real, efectiva i continua, el poder de direcció
inherent a tot empresari.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
exercides respecta de l’activitat delimitada en el plecs com a objecte del contracte.
24. Condicions especials d’execució
S’estableixen com a condicions especial d’execució del contracte d’acord amb el que
estableix l’article 202 LCSP les següents:
a)
El pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa
subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li
correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. Davant el requeriment d'una
empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a l'empresa contractista
perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica
l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa
subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes
deslliuradors.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció
contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari formalment que ha complert amb les expressades obligacions.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.

Sergi Ribas Beltrán

Signatura 1 de 1

03/05/2021 Secretari

b)
L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per/la
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
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25.

Obligacions essencials.

25.1. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les
següents:
- Actuar com a interlocutora de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
personal al lloc de treball.
- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
25.2 Les obligacions assumides mitjançant els criteris d’adjudicació tenen així mateix el
caràcter d’obligació essencial.
26. Règim de pagament
26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida cada dos mesos d’acord els treballs efectivament realitzats, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 LCSP.
26.3. En aplicació d’allò establert en la Disposició Addicional 32a LCSP, s’han de tenir en
compte les dades següents a efectes de facturació
- Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
- Destinatari de la factura: Ajuntament de Sant Celoni
27. Penalitats.

a) Per incompliment de les condicions especials d’execució o de les obligacions a què es
refereix l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós:
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret
que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt
greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la
gravetat.
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Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
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b) Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els
criteris d’adjudicació d’acord amb el següent:
• Si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció s’aprecia que, per motius
imputables al contractista, s’ha incomplert algun dels compromisos assumits en la seva
oferta. Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació serà necessari que
al descomptar un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d’adjudicació
incomplert resulti que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
• Com a norma general la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, excepte
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu,
en quin cas podran arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l’incompliment podrà ser tingut en compte per valorar la gravetat.
28. Confidencialitat de la informació.
Sense perjudici de les disposicions de la Llei de contractes del sector públic, relatives a la
publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors,
aquests podran designar com a confidencial part de la informació que hagin facilitat en
formular les ofertes, en especial respecte als seus secrets tècnics o comercials i als seus
aspectes confidencials. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació
sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser genèrica ni pot declarar que tots
els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’han d’especificar de forma expressa i
precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les
circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a què tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat
el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi
de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del
coneixement d’aquesta informació.
29. Protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de l'ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa
els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús,
conservació... amb les dades subministrades per l’ajuntament o rebudes de tercers que
intervinguin en els treballs, per a finalitats diferents de l’estricte compliment d’aquest
contracte, Aquestes dades tenen el caràcter de confidencials d’acord amb la llei orgànica de
protecció de dades i, en cap cas, es podran facilitar a tercers.
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L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que prevegi la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article
5 del Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27.04.2016, 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.
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Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari s’obliga a lliurar a l’Ajuntament de Sant Celoni
tots els arxius, documents i, en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en virtut
d’aquest contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE
PREUS.
30. Revisió de preus.
De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que
es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no
es preveu la revisió del preu del contracte.
31. Cessió.
L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte,
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Sant Celoni i de conformitat
amb els requisits assenyalats a l’article 214 LCSP.
32. Subcontractació.
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
33. Causes de resolució.
33.1. Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 LCSP.
33.2. Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als
articles 213 i 313 LCSP.
34. Compliment del contracte i termini de garantia del contracte.

L’Administració haurà de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, haurà de
requerir la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en
ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada,
com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera
que queda exempt de l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu
satisfet.
34.2. Donat l’objecte de la present contractació no s’estableix termini de garantia. A la
finalització del contracte el contractista haurà de presentar un informe detallat acompanyat
de la documentació acreditativa corresponent.
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34.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
de la prestació, d’acord amb els termes del propi contracte i a satisfacció de l’Administració.
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Lliurada aquesta documentació els tècnics municipals redactaran l’informe corresponent per
tal de què pugui ser retornada la fiança.
35. Prerrogatives de l’Administració.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en 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 públic, 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 LCSP.
36. Règim de recursos.
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan competent i els seus acords
posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es
podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la
legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin
interposar recurs potestatiu de reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú.
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Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX I- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
En/Na______________________________, amb DNI número ___________, com a
representant
de
l’empresa___________________________,
amb
CIF
número
_____________ i domiciliada al carrer________________ de _______________,
Manifesto:
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i
del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de
Sant Celoni per a la contractació la realització d’una campanya de comunicació de la
preimplantació de la recollida de residus porta a porta a través d’un procés participatiu al
municipi de Sant Celoni, inclosa La Batllòria, i l’estudi de detall per a la implantació d’aquest
sistema de recollida de residus en els blocs plurifamiliars i a les activitats econòmiques.
2. Que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per la quantitat de ______ €, IVA no
inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que ofereixo la millora de l’experiència de l’equip tècnic, per sobre de la mínima exigida
en el PTT, en els termes següents:
3.1 Direcció de l’equip
a) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

b) Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en blocs
plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

3.2. Especialista en treball de camp.
a) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població
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Títol treball
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b) Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en
blocs plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

3.3. Especialista en cartografia i anàlisi de dades.
a) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

b)
Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en
blocs plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

3.4. Especialista en dinamització de processos de participació ciutadana.
a) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població
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c)
Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en
blocs plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
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3.5. Especialista en disseny gràfic.
a) Campanya de preimplantació de recollida del porta a porta
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

b) Estudi de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en
blocs plurifamiliars i/o en activitats econòmiques
Títol treball

Any
realització

Ens
contractant

Municipi o
agrupació de
municipis

Població

4. Que milloro el nombre de blocs plurifamiliars respecte els mínims exigits al Plec de
prescripcions tècniques (PPT) de la següent manera*
:
a) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 5 habitatges (22 blocs)
b) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 4 habitatges (61 blocs)
c) Incorporació dels blocs plurifamiliars de 3 habitatges (80 blocs)

* Marcar on correspongui, tenint present que no es pot optar a la puntuació del punt b) si no
s’ha ofertat a) i no es pot optar a c) si no s’ha ofertat a) i b).
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