ACORD DE LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA
RELACIÓ DE FETS
1. Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, endavant, SAVO, SA, és una empresa pública de
titularitat exclusivament del Consorci, sotmesa al règim de dret privat, excepte quan
l’ordenament jurídic disposa la seva subjecció al dret públic, que es va constituir amb l’objectiu
d’oferir la prestació directa dels serveis vinculats a la gestió dels residus. El Ministeri d’Hisenda
ha classificat a SAVO, SA, com a unitat pública dependent del Consell Comarcal del Vallès
Oriental en comptabilitat nacional, classificada dins del sector de les Administracions
Públiques, amb codi d’entitat 09-00-082-C-P-001.
2. SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a tal
està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de les
seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. El Consorci ha
encarregat a SAVO, SA, entre d’altres, el servei de recollida selectiva als ens integrants al
Consorci i el servei de recollida de residus municipals i assimilables que presta als ens
integrants al Consorci que, per les seves particularitats, es regula mitjançant convenis ad hoc.
3. SAVO, SA, té la condició de poder adjudicador als efectes previstos a l’article 3.3 d) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
4. El 16 de desembre de 2019, la Junta General de SAVO, SA, va aprovar el programa d’actuació,
d’inversions i de finançament de l’exercici 2020, en el que hi figuren les inversions següents:

5. El mateix dia, el Consell d’Administració va aprovar el contingut del Pla de contractació de
SAVO, SA, per l’any 2020, que preveu, entre d’altres, contractes de subministrament
mitjançant compra de vehicles nous per import total de 3.963.015,24 euros, d’acord amb el
detall següent:

6. Així mateix, el Pla de contractació de SAVO, SA, inclou la licitació d’un préstec bancari per un
valor estimat 4.791.600 euros, per finançar la compra de vehicles nous esmentats en el punt
precedent.
7. Posteriorment a l’aprovació de l’esmentat Pla de contractació, l’òrgan de contractació de SAVO,
SA, ha revisat les necessitats actuals de la societat d’adquirir vehicles nous i ha previst que
abans de finalitzar el 2020 s’han d’aprovar els expedients de contractació pel subministrament
mitjançant compra de vehicles nous, següents:
Licitació

1

nom
Subministrament mitjançant
compra de 7 vehicles nous
de càrrega lateral

Despesa projecte

lots
7 vehicles CL

1.514.950,43

3 camionetes de complementària

2

Subministrament mitjançant
compra de diferents
tipologies de vehicles nous

3

Subministrament mitjançant
compra de diferents
tipologies de vehicles nous

4

Subministrament mitjançant
compra de diferents
tipologies de vehicles nous

1 camioneta hidronetejadora

102.870,60
52.498,50

2 Camioneta supervisors

32.720,80

2 Camió satèl·lit

148.976,66

1 camió amb ganxo

111.629,90

1 camió grua per a la recollida de
vidre
1 camió amb caixa i grua
(Voluminosos)

136.239,85

2 camions bicompartimentats

439.580,40

2 camions CP

288.064,80

119.524,25

21% IVA

618.881,80

Total

3.554.938,00

En conseqüència, l’adquisició dels esmentats vehicles està previst que es financi mitjançant la
concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb una entitat financera per import total
de 3.565.938,00 euros, amb la possibilitat pels licitadors d’oferir l’import màxim establert o la
meitat d’aquest i de sol·licitar aval concedit pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.
La operació de crèdit es preveu per un termini de 8 anys, incloent un període de 12 mesos de
carència i amb període de disposició, de manera que durant el període de carència SAVO, SA,
podrà indicar en quin moment i quina quantitat vol disposar en cada moment, quedant
establert l’import del préstec en la quantitat disposada al final del període de carència, que en
cap cas podrà superar l’import establert en el paràgraf anterior. Pel que fa l’amortització serà
mètode constant i la liquidació d'interessos trimestral.
8. En relació amb la operació de crèdit a llarg termini esmentada en el punt precedent, cal tenir
present la situació de desequilibri patrimonial de SAVO, SA, que 31 de desembre de 2018
presentava uns resultats negatius de -1.338.397,61euros, deixant a la societat en causa legal
de dissolució. Com a mesura correctora d’aquest desequilibri patrimonial l’11 de novembre de

2019, SAVO, SA, i el Consorci van formalitzar un contracte de reconeixement de deute i
conversió a préstec participatiu, per import de 1.500.000 euros.
El 26 de febrer de 2020, la Junta General de SAVO, SA, va acordar prorrogar la vigència del
contracte esmentat fins el 31 de d’octubre de 2020, pel mateix import, 1.500.000 euros, però
modificant-se únicament les condicions d’aquest relatives a la seva durada i meritament
d’interessos, conservant plena vigència la resta de termes i condicions previstes inicialment.
Actualment, SAVO, SA, està estudiant la possibilitat de prorrogar de nou la vigència del citat
préstec participatiu, mentre estudia la viabilitat de la societat i les possibilitats de revertir la
situació de desequilibri patrimonial.
9. Així mateix, per a la concertació de la operació de crèdit, s’han de tenir en compte els comptes
anuals, l’informe de gestió i la proposta de distribució de resultats de l’exercici 2019 de SAVO,
SA, auditats per Rödl & Partner Auditores, SLP, i aprovats per la Junta General el 14 de
setembre de 2020, amb la distribució de resultats següent:

2018

2019

10.676.405,69

12.823.492,38

Vendes

2.705.563,70

3.229.489,07

Prestacions de serveis

7.970.841,99

9.594.003,31

Aprovisionaments (Nota 11)

(2.225.224,74)

(2.627.816,15)

Consum de mercaderies

(553.644,67)

(587.960,14)

(1.671.580,07)

(2.039.856,01)

54.507,78

294.160,74

54.507,78

294.160,74

Import net de la xifra de negocis (Nota 11)

Treballs realitzats per altres empreses
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal (Nota 11)
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors.
Tributs
Amortització de l’immobilitzat

Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

(6.171.401,59)

(6.769.368,99)

(4.660.245,95)
(1.511.155,64)

(5.217.333,63)
(1.552.035,36)

(3.344.290,29)

(3.659.459,24)

(3.341.236,48)

(3.672.985,89)

(3.053,81)

13.526,65

(43.867,09)

(48.227,95)

1,00

120,00

1,00

120,00

118.856,71

3.206,02

(935.012,53)

16.106,81

Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Ingressos financeres
Amb tercers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis (Nota 10)
RESULTAT DE L’EXERCICI

(403.385,08)

-

(403.385,08)

-

-

23.702,58

-

23.702,58

(403.385,08)

23.702,58

(1.338.397,61)

39.809,39

(1.338.397,61)

39.809,39

10. Finalment, tenint en compte la situació econòmica de SAVO, SA, així com l’import de la
operació de crèdit a llarg termini, es preveu que les entitats de crèdit que concorrin a la licitació
puguin requerir l’atorgament d’aval bancari per part del Consorci.
En relació amb l’atorgament d’aval per part del Consorci, cal tenir en compte la operació de
crèdit a curt termini per atendre necessitats transitòries de tresoreria, -pòlissa de tresoreria, concedida al Consorci per a l’exercici 2020-2021, aprovada mitjançant Decret de la
Presidència núm. 169/2020, de 30 de juny, amb l’entitat bancària BANKIA, SA. El contracte
de la pòlissa de crèdit preveu:

Per tant, la clàusula 11 del contracte entre el Consorci i BANKIA, SA, transcrita té una
repercussió directa en la preparació de l’expedient de contractació de l’operació a llarg termini
per a l’adquisició de vehicles nous de SAVO,SA.
11. El 17 de setembre de 2020, el president de SAVO, SA, va demanar a la Intervenció un informe
sobre la capacitat de SAVO, SA, de fer front, en el temps, a les obligacions derivades de la
operació de crèdit a llarg termini objecte d’aquest acord.
El mateix dia, el president del Consorci va demanar a la Intervenció un informe sobre: 1. La
capacitat del Consorci per avalar la operació de crèdit a llarg termini i per assumir les
responsabilitats derivades d’avalar la operació des del principi de prudència financera, d’acord

amb la normativa que resulta d’aplicació. 2. La necessitat de sol·licitar el previ consentiment
exprés de BANKIA, SA, per tal que el Consorci pugui avalar la operació de tresoreria a llarg
termini, d’acord amb el que s’ha dit en el punt 10 de la relació de fets d’aquest informe.
12. El 17 de setembre de 2020, la senyora Esperança Colom Canal, interventora del Consorci, ha
emès un informe, que consta incorporat a l’expedient X2020000384 del Consorci, sobre la
capacitat del Consorci per avalar la operació de crèdit a llarg termini i per assumir les
responsabilitats derivades d’avalar la operació des del principi de prudència financera.
En relació amb la necessitat de sol·licitar el previ consentiment exprés de BANKIA, SA, per tal
que el Consorci pugui avalar la operació de tresoreria a llarg termini, malgrat no es diu
expressament en l’esmentat informe, la Intervenció del Consorci ha confirmat que és necessari
sol·licitar el previ consentiment exprés de BANKIA, SA.
13. El 23 de setembre de 2020, la senyora Carolina Martínez, responsable de Comptabilitat de
SAVO, SA, va emetre un informe que conclou que “Existeix consignació pressupostària a la
partida per a les despeses de formalització del préstec.”, aquest informe obra incorporat a
l’expedient X2020000365.
En el cos d’aquest informe formula les observacions següents: “En l’exercici actual existeix
suficient consignació per atendre les despeses financeres derivades de la formalització del
préstec. Respecte a despesa d’amortització no es contempla en atenció a que la previsió és
l’establiment d’un any de carència i, per tant, no es fa necessari. Respecte a la capacitat de la
societat SAVO, SA, per fer front a les obligacions econòmiques futures derivades de la
formalització del préstec, queda condicionada a l’efectivitat de les aportacions econòmiques
que per a aquesta finalitat es dotin en el pressupost del Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental i llur transferència a favor de la societat, prèvia elaboració del pressupost
per part de SAVO, SA, d’acord amb les seves necessitats de costos i del que aquesta rebi en
aportació del Consorci per aquest motiu. A més, això quedarà condicionat i supeditat a
l’aprovació dels pressupostos futurs.”
14. El 29 de setembre de 2020, el gerent del Consorci va sol·licitar a BANKIA, SA, consentiment
exprés per a l’atorgament de l’esmentat aval a SAVO, SA, pel cas que l’entitat que resulti
adjudicatària de l’operació de crèdit a llarg termini requereixi l’atorgament d’aquest aval.
El 9 d’octubre de 2020, BANKIA va presentar escrit al registre del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental, -E2020001733-, que confirma que no hi ha inconvenient per tal
que el Consorci avali la operació de crèdit a llarg termini, aquest escrit obra incorporat a
X2020000384 del Consorci.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 10 de la LCSP estableix que queden exclosos de l'àmbit de la Llei, els contractes
relatius a serveis financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i transferència de valors
o d'altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la gestió financera de
l'Estat, així com les operacions destinades a l'obtenció de fons o capital pels ens, organismes
i entitats del Sector Públic, així com els serveis prestats pel Banc d'Espanya i les operacions
de tresoreria.
D’acord amb l’article 4 d’aquesta norma els contractes, negocis i relacions excloses, es
regularan per les seves normes especials, aplicant-se els principis de la Llei de contractes, per
resoldre els dubtes i les llacunes que poguessin presentar-se.
2. Els articles 48, 49, 50, 52, 53, 54 i 55 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), en relació amb la
regulació de les operacions de crèdit a llarg termini que poden concertar les societats
mercantils dependents.

3. La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera,
per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
4. L’apartat 3 c) de l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, d’acord amb el qual els serveis públics locals es poden gestionar mitjançant una societat
mercantil, el capital social de la qual pertanyi íntegrament a l’entitat local.
5. L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de
les entitats locals.
6. La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2020 de
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
7. L’acord del Consell d’Administració de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, de 8 de
novembre de 2019, elevat a públic mitjançant escriptura atorgada davant el Notari Pere Pineda
Masip, número 2077 de protocol, pel qual s’apodera i faculta al president, el senyor Albert
Camp Giró, i al vicepresident, el senyor Francesc Colomé Tenas, per a que puguin exercir,
amb caràcter mancomunat, entre d’altres, les facultats següents: “2. Sol·licitar, tramitar,
seguir i percebre tota classe de préstecs i crèdits, fins i tot els hipotecaris i les seves
subrogacions, de bancs o entitats d’estalvi, públics o privats, signant a l’efecte tantes pòlisses,
lletres de canvi, fermances, avals i pignoracions com consideri oportunes, concretant els
terminis i altres circumstàncies de totes aquestes operacions” i “3. Operar amb la banca
privada i oficial, incloent el banc d’Espanya, les caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit de
qualsevol localitat. Fer tot allò que la legislació i pràctica bancària permeti, i en especial,
disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus d’entitats de crèdit i
estalvi; seguir, obrir i disposar i cancel·lar tota classe de comptes corrents, de crèdit i d’estalvi,
signar talons, xecs, ordres i la resta de documents; sol·licitar extractes i saldos i conformarlos
o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.”
Per això,
ACORDEM:

1. Aprovar l’expedient de contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per a l’adquisició de
vehicles nous, -préstec-, per a l’exercici 2020-2021.

2. Aprovar el contingut del Plec de clàusules administratives de l’expedient de contractació aprovat
a l’epígraf anterior següent:

“
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS
ORIENTAL, SA
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Clàusula 1. Objecte del contracte
1. L’objecte del contracte és la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb una
entitat financera per import màxim de 3.565.938,00 euros, amb la possibilitat pels
licitadors d’oferir l’import màxim establert o la meitat d’aquest i de sol·licitar aval concedit
pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per finançar les inversions
en vehicles nous per prestar els serveis de recollida de residus municipals i assimilables
encarregats pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’acord amb les
previsions del Programa d’actuació, d’inversions i de finançament de Serveis Ambientals
del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, de l’exercici 2020.
La operació de crèdit és per un termini de 8 anys, incloent un període de 12 mesos de
carència i amb període de disposició, de manera que durant el període de carència SAVO,
SA, podrà indicar en quin moment i quina quantitat vol disposar en cada moment, quedant
establert l’import del préstec en la quantitat disposada al final del període de carència,
que en cap cas podrà superar l’import establert en el paràgraf anterior.
L’amortització de la operació de crèdit és a mètode constant i la liquidació d'interessos
trimestral.
L’operació ha de complir amb el principi de prudència financera d’acord amb la Resolució
de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals l'operació a concertar haurà de
complir amb el Principi de Prudència Financera.
2. La codificació CPV corresponent a aquest contracte, l’objecte del qual està descrit en
aquest Plec, és la següent:
66113000-5 Serveis de concessió de crèdit
Clàusula 2. Òrgan de contractació
1. L’òrgan de contractació és la Presidència de SAVO, SA, d’acord amb l’acord del Consell
d’Administració de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, de 8 de novembre de 2019,
elevat a públic mitjançant escriptura atorgada davant el Notari Pere Pineda Masip, número
2077 de protocol, pel qual s’apodera i faculta al president, el senyor Albert Camp Giró, i
al vicepresident, el senyor Francesc Colomé Tenas, per a que puguin exercir, amb caràcter
mancomunat, entre d’altres, les facultats següents: “2. Sol·licitar, tramitar, seguir i
percebre tota classe de préstecs i crèdits, fins i tot els hipotecaris i les seves subrogacions,
de bancs o entitats d’estalvi, públics o privats, signant a l’efecte tantes pòlisses, lletres de
canvi, fermances, avals i pignoracions com consideri oportunes, concretant els terminis i
altres circumstàncies de totes aquestes operacions” i “3. Operar amb la banca privada i
oficial, incloent el banc d’Espanya, les caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit de
qualsevol localitat. Fer tot allò que la legislació i pràctica bancària permeti, i en especial,
disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus d’entitats de crèdit
i estalvi; seguir, obrir i disposar i cancel·lar tota classe de comptes corrents, de crèdit i
d’estalvi, signar talons, xecs, ordres i la resta de documents; sol·licitar extractes i saldos
i conformar-los o impugnar-los, sol·licitar préstecs, crèdits i avals.”
2. El domicili social de l’ens contractant és a Granollers (08401) Camí Ral s/n, telèfon 93 870
85 79, fax 93 860 16 69 i el correu electrònic licitacions@cresidusvo.cat. Aquest correu
electrònic únicament es podrà fer servir en els supòsits expressament taxats en aquest
Plec .

Clàusula 3. Naturalesa i règim jurídic
15. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, és una entitat de naturalesa
associativa i de caràcter local adscrita al Consell Comarcal del Vallès Oriental, inscrita al
Registre d’Ens Locals de Catalunya amb el núm.981288001, i classificada en termes de
comptabilitat nacional per l’Oficina Nacional de Comptabilitat amb número de classificació
SEC 09-00-082-C-C-000.
16. El Consorci està integrat per 40 ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i del
Moianès, pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel Consorci Besòs Tordera, i té per
objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels serveis en
matèria de residus que són de la competència dels ens que l’integren.
17. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar
per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries, per
a la qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la
legislació de règim local.
18. SAVO, SA, és una empresa pública de titularitat exclusivament del Consorci, sotmesa al
règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la seva subjecció al dret
públic, que es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels serveis vinculats
a la gestió dels residus. El Ministeri d’Hisenda ha classificat a SAVO, SA, com a unitat
pública dependent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en comptabilitat nacional,
classificada dins del sector de les Administracions Públiques, amb codi d’entitat 09-00082-C-P-001.
19. SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a
tal està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte
de les seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. El
Consorci ha encarregat a SAVO, SA, entre d’altres, el servei de recollida selectiva als ens
integrants al Consorci, el servei de recollida de residus municipals i assimilables que presta
als ens integrants al Consorci que, per les seves particularitats, es regula mitjançant
convenis ad hoc, i la gestió de la xarxa de deixalleries del Consorci.
20. L’11 de novembre de 2019, SAVO, SA, i el Consorci van formalitzar un contracte de
reconeixement de deute i conversió a préstec participatiu, per import de 1.500.000 euros,
com a mesura correctora del desequilibri patrimonial de SAVO, SA, que 31 de desembre
de 2018 presentava uns resultats negatius de -1.338.397,61euros, que deixaven a la
societat en causa legal de dissolució.
El 26 de febrer de 2020, la Junta General de SAVO, SA, va acordar prorrogar la vigència
del contracte esmentat fins el 31 de d’octubre de 2020, pel mateix import, 1.500.000
euros, però modificant-se únicament les condicions d’aquest relatives a la seva durada i
meritament d’interessos, conservant plena vigència la resta de termes i condicions
previstes inicialment.
21. El 14 de setembre de 2020, la Junta General de SAVO, SA, va acordar aprovar els comptes
anuals, l’informe de gestió i la proposta de distribució de resultats de l’exercici 2019,
auditats per Rödl & Partner Auditores, SLP, amb la distribució de resultats següent:
2018
Import net de la xifra de negocis (Nota 11)

2019

10.676.405,69

12.823.492,38

Vendes

2.705.563,70

3.229.489,07

Prestacions de serveis

7.970.841,99

9.594.003,31

Aprovisionaments (Nota 11)

(2.225.224,74)

(2.627.816,15)

Consum de mercaderies
Treballs realitzats per altres empreses
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal (Nota 11)
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors.
Tributs
Amortització de l’immobilitzat

Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Ingressos financeres
Amb tercers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis (Nota 10)
RESULTAT DE L’EXERCICI

(553.644,67)

(587.960,14)

(1.671.580,07)

(2.039.856,01)

54.507,78

294.160,74

54.507,78

294.160,74

(6.171.401,59)

(6.769.368,99)

(4.660.245,95)
(1.511.155,64)

(5.217.333,63)
(1.552.035,36)

(3.344.290,29)

(3.659.459,24)

(3.341.236,48)

(3.672.985,89)

(3.053,81)

13.526,65

(43.867,09)

(48.227,95)

1,00

120,00

1,00

120,00

118.856,71

3.206,02

(935.012,53)

16.106,81

(403.385,08)

-

(403.385,08)

-

-

23.702,58

-

23.702,58

(403.385,08)

23.702,58

(1.338.397,61)

39.809,39

(1.338.397,61)

39.809,39

Els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta de distribució de resultats, juntament
amb l’Informe d’auditoria de Rödl & Partner Auditores, SLP, s’acompanyen com a Annex I
d’aquests plecs.
22. SAVO, SA, té la condició de poder adjudicador als efectes previstos a l’article 3.3 d) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
23. L’article 10 de la LCSP estableix que queden exclosos de l'àmbit de la Llei, els contractes
relatius a serveis financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i transferència de
valors o d'altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la gestió
financera de l'Estat, així com les operacions destinades a l'obtenció de fons o capital pels
ens, organismes i entitats del Sector Públic, així com els serveis prestats pel Banc
d'Espanya i les operacions de tresoreria.
D’acord amb l’article 4 d’aquesta norma els contractes, negocis i relacions excloses, es
regularan per les seves normes especials, aplicant-se els principis de la Llei de contractes,
per resoldre els dubtes i les llacunes que poguessin presentar-se.
24. Els articles 48, 49, 50, 52, 53, 54 i 55 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), en relació amb la
regulació de les operacions de crèdit a llarg termini que poden concertar les societats
mercantils dependents.
25. La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera,
per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
26. L’apartat 3 c) de l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, d’acord amb el qual els serveis públics locals es poden gestionar mitjançant
una societat mercantil, el capital social de la qual pertanyi íntegrament a l’entitat local.
27. L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
de les entitats locals.
28. La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2020
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
29. Regiran en el contracte també aquelles determinacions o les condicions que l'adjudicatari
hagi inclòs en la seva oferta, sempre que no s'oposin a aquests plecs ni a la normativa
aplicable, especialment al compliment del principi de prudència financera.
Clàusula 4. Capacitat
Només podran contractar amb SAVO,SA, les entitats financeres que acreditin, d’acord amb el
que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de
crèdit, estar inscrites al Registre d’entitats de crèdit del Banc d’Espanya.
Clàusula 5. Requisits i condicions per a contractar
Les entitats financeres que tinguin capacitat per contractar d’acord amb el que estableix la
clàusula anterior hauran de complir amb els requisits següents:
a) No estar incurs en cap prohibició de contractar de les previstes en l’article 71 de la
LCSP.
b) Tenir jurídicament plena capacitat d'obrar.
c) La personalitat, la capacitat jurídica i d'obrar així com la solvència econòmica,
financera, tècnica i professional de les empreses no espanyoles haurà d'acreditar-se
de conformitat amb el que exigeix la LCSP en els seus articles 68, (empreses no
comunitàries) i 67 (empreses comunitàries).

d) Tractar-se d'una empresa de caràcter financer, dins de l'activitat habitual del qual
figuri la concessió de crèdits o préstecs. Aquesta condició es justificarà per a les
empreses espanyoles o que operin a Espanya amb la inscripció en el Registre d'Entitats
de Crèdit del Banc d'Espanya; per a les empreses estrangeres es justificarà, juntament
amb la capacitat d'obrar, en la forma assenyalada en els articles 84 i ss de la LCSP
e) Solvència econòmica, financera i tècnica. En principi es presumirà la seva existència,
sense perjudici de què en cas de plantejar-se algun dubte es podrà exigir la seva
justificació de conformitat amb els articles 86 i següents de la LCSPD).
f) Per a les empreses espanyoles o que operin a Espanya, estar al corrent de les seves
obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal .
g) Per a les empreses espanyoles o que operin a Espanya, estar al corrent del pagament
de les quotes de la Seguretat Social.
h) La personalitat, la capacitat jurídica i d'obrar així com la solvència econòmica,
financera, tècnica i professional de les empreses no espanyoles haurà d'acreditar-se
de conformitat amb el que exigeix la LCSP en els seus articles 68, (empreses no
comunitàries) i 67 (empreses comunitàries).
Clàusula 6. Valoració de les ofertes
1. De l’acte d’obertura del sobre 1 de les ofertes presentades s’aixecarà una acta que haurà
de contenir, com a mínim, els extrems següents:
a) Número d’ofertes presentades.
b) Ofertes que concorren en alguna de les causes d’inadmissió previstes en la clàusula 10,
si és el cas.
2. De l’acte d’obertura del sobre 2 de les ofertes presentades s’aixecarà una acta que haurà
de contenir, com a mínim, els extrems següents:
a) Els licitadors admesos en el sobre 1.
b) El contingut de les ofertes.
3. Posteriorment, es valoraran les ofertes presentades d’acord amb els criteris següents:
a) Menor preu ofert pels licitadors, complint els criteris de la Resolució de 4 de juliol de
2017, de prudència financera.
Les ofertes han de referir-se sempre al Cost Total Màxim de l'operació i, si escau,
proposaran la rebaixa d'algun punt bàsic. Concretant-se aquesta aplicació en un
VALOR TAE i detallant-se la seva composició per a futures revisions de tipus d'interès.
Mod. Exemple: 1,425% (Cost Total Màxim) – 20 punts bàsics
TAE de l'operació:1,225%
b) La millor oferta, serà aquella que presenti major rebaixa de punts bàsics respecte del
Cost Total Màxim i per tant menys valor TAE.
4. Les ofertes que siguin per import de 1.782.969,00 €, es valoraran d’acord amb els criteris
establerts en els apartats a) i b) de l’apartat 3 d’aquesta clàusula i es classificaran per
ordre decreixent a continuació de les ofertes que ofereixen l’import màxim.
5. Les ofertes que requereixin que la operació sigui garantida mitjançant aval concedit pel
Consorci, es valoraran d’acord amb els criteris establerts en els apartats a) i b) de l’apartat
3 d’aquesta clàusula i es classificaran per ordre decreixent a continuació de les ofertes que
no requereixin tal garantia seguint els mateixos criteris del punt anterior (primer les que
ofereixin l’import total i seguidament les que ofereixin l’import parcial).

6. En el supòsit que dos o més candidats obtinguin la mateixa valoració, per al desempat es
tindrà en compte el percentatge de recàrrec que apliqui l'entitat per als interessos de
demora.
Si les ofertes continuessin sent iguals en aplicar aquest segon criteri objectiu, es tindrà en
consideració el major nivell de servei i vinculació que les entitats financeres empatades
tinguin amb SAVO, SA.
Finalment, si hi continua havent empat, es decidirà a través d’un sorteig davant del
secretari de la corporació, que en donarà fe, i que consistirà a introduir en un bombo tantes
boles numerades com candidats hagin obtingut la mateixa valoració. L’assignació del
número de bola que correspondrà a cada candidat es farà en funció de l’odre de la data i
l’hora de presentació de les ofertes, de manera que al candidat que primer hagi presentat
la seva oferta se li assignarà la bola número 1, al següent en l’odre de presentació li
correspondrà la bola número 2 i així successivament.
Clàusula 7. Documentació que s’ha de presentar
1. Les entitats financeres només podran presentar una oferta. Les entitats financeres no
podran subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet
individualment o si figuren en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
2. La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'entitat financera
de les clàusules dels presents Plecs.
3. Els candidats han de presentar la documentació que a continuació es detalla, en dos
sobres tancats abans de la data i hora assenyalades en la clàusula 8, degudament
signada mitjançant signatura electrònica reconeguda i certificats electrònics, els models
de la qual es troben disponibles a la plataforma de contractació pública electrònica del
VORTAL.
4. En el sobre 1, s’ha d’aportar la documentació següent:
a) La declaració responsable (Annex III).
b) Els documents que acreditin la personalitat i la capacitat d'obrar de l’entitat financera.
c) Els documents que acreditin la representació:
a. Els que compareguin o signin ofertes en nom d'un altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
b. Si el candidat fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
c. Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà
d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge
notarial del seu document nacional d'identitat.
5. En el sobre 2, s’ha d’aportar la documentació següent:
a) L’oferta econòmica (Annex II).
b) El model de contracte, íntegre, de la operació de crèdit en relació amb l’objecte
d’aquest procediment de contractació.
Clàusula 8. Presentació d’ofertes
Les ofertes s’han de presentar en la plataforma de contractació pública electrònica del SAVO,
SA, que s’anomena VORTAL (www.vortal.es) fins a les 12:00:00 hores del 18 de desembre
2020.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest
Plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal www.vortalgov.es. L’accés
a la plataforma www.vortalgov.es és gratuït.
Clàusula 9. Mesa de contractació
Es constitueix una Mesa de contractació per a la valoració de les ofertes presentades amb la
composició següent:
Presidència:

El senyor Ignasi Valls, gerent, o en la seva absència la senyora Nuria
Montaña, tècnica de Serveis Jurídics.

Vocals:

El senyor Jordi Vendrell, secretari i cap dels Serveis Jurídics, o en la seva
absència, la senyora Silvia Capdevila, tècnica de Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
La senyora Esperança Colom, interventora, o en la seva absència, la
senyora Anna Francàs, cap de Gestió Econòmica.
La senyora Carolina Martinez, cap de Comptabilitat o en la seva absència
la senyora Patricia González, cap de l’oficina tècnica.

Vocal i secretària: La senyora Laia Camp, cap de Gestió Administrativa, o en la seva absència,
la senyora Helena Iserte, tècnica dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
Clàusula 10. Causes d’inadmissió d’ofertes
Són causes d’inadmissió dels candidats les següents:
a) Presentar l’oferta amb posterioritat a la data i hora assenyalades a la clàusula 8 d’aquest
Plec.
b) No presentar l’oferta en la forma assenyalada a la clàusula 8 d’aquest Plec.
c) No presentar tota la documentació requerida a la clàusula 7 d’aquest Plec.
d) No acceptar ni signar mitjançant signatura electrònica reconeguda i certificats electrònics
la declaració responsable, la oferta ni, si s’escau, la resta de documents previstos a la
clàusula 7 d’aquest Plec.
e) Les altres causes previstes en la LCSP i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació del sector públic que puguin ser d’aplicació.
Clàusula 11. Obertura de les ofertes i qualificació de la documentació
1.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, a partir de les 12:05 hores del 18 de
desembre de 2020, la Mesa de Contractació, procedirà a l'obertura dels sobres 1 i
qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests. Si observa defectes
esmenables ha de concedir un termini de tres dies hàbils per a què la/les entitat/s
financera/es que hagi/n presentat oferta ho esmeni/n.

2.

Una vegada esmenats, si és el cas, els defectes observats en la documentació continguda
en el sobre 1, la Mesa de contractació avaluarà i determinarà les entitats financeres
admeses i les excloses, així com, les causes d’exclusió, si escau.

3.

Seguidament, procedirà a l'obertura i examen dels sobres 2, que contenen les ofertes
econòmiques i els documents que permeten a la Mesa de Contractació valorar les
condicions de les ofertes segons els criteris d'adjudicació, i donarà trasllat de la

documentació presentada als serveis econòmics de SAVO, SA, per al seu estudi i posterior
valoració.
4.

La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en la proposició quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de la
proposició. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el
principi d’igualtat de tracte entre els ofertants.
Les esmentades sol·licituds es duran a terme de la mateixa forma que s’especifica a
l’epígraf 1 d’aquesta clàusula.

5.

Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació pot sol·licitar els
informes econòmics que consideri necessaris.

6.

La Mesa de Contractació un cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts en aquests
Plecs classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris d’adjudicació.

7.

L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats i, simultàniament, es
publicarà en el Perfil de Contractant.

Clàusula 12. Causes d’exclusió
Seran exclosos del procediment de contractació els candidats que:
a) Presentin una proposta que no compleixi amb les condicions previstes al Plec de
prescripcions tècniques.
b) Presentin una oferta contradictòria pel que fa a l’import expressat en lletres i l’import
expressat en números.
c) Incorrin en inexactitud o falsedat en la declaració responsable signada electrònicament així
com de la resta de documentació aportada en l’oferta.
d) Presentin una proposta que contingui errors o omissions o qualsevol altra circumstància
que impedeixi conèixer l’oferta proposada.
Clàusula 13. Adjudicació
1. L’adjudicació es podrà fer a un o dos licitadors en funció de l’import ofert per tal d’assolir
l’import màxim de la operació.
2. L’òrgan de contractació requerirà que el/s candidat/s que hagi/n presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de 3 dies hàbils, presenti/n la
documentació que acrediti el compliment dels requisits previstos a les clàusules 4 i 5.
Nogensmenys, en el cas que el candidat requerit es trobi inscrit en el Registre Electrònic
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat i hagi autoritzat SAVO,SA, a la
consulta de les dades que hi consten, no serà necessari que aporti la documentació
esmentada a les lletres a) i b) de la clàusula 5, sempre que les dades que hi consten siguin
plenament vigents.
Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat i per tant no
queden acreditats tots els requisits exigits a les clàusules 4 i 5 d’aquest Plec, s’entendrà
que el candidat ha retirat la seva oferta, i llavors es reclamarà la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3. En cas que SAVO, SA, ja disposi de tota la documentació que acrediti el compliment dels
requisits previstos a les clàusules 4 i 5 es procedirà directament a l’adjudicació del
contracte.
4. Un cop acreditat el compliment dels requisits previstos a les clàusules 4 i 5, l’òrgan de
contractació procedirà a l’adjudicació del contracte objecte d’aquest procediment.
L’esmentada resolució s’ha de notificar als licitadors presentats al procediment de
contractació, a través de la plataforma de contractació electrònica de SAVO, SA, si ho han
autoritzat.
5. L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès
públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas no podrà promoure una nou
procés de contractació pel mateix objecte en tant que subsisteixin les raons al·legades per
a fonamentar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte.
Així mateix, el l’òrgan de contractació també pot acordar desistir del procediment. El
desistiment no impedirà l’inici immediat d’un nou procediment de licitació. En tot cas, la
decisió de no adjudicar o celebrar el contracte així com el desistiment del procediment
d’adjudicació s’ha d’acordar abans de la formalització del contracte i s’ha de notificar a les
entitats financeres que han participat en el procés de contractació.
6. L’òrgan de contractació haurà de declarar deserta la licitació quan no s’hagi presentat cap
proposició o no sigui admissible d’acord amb els criteris previstos en aquest Plec i en el
Plec de prescripcions tècniques.
7. En el supòsit que l’entitat o entitats financeres que resulti/n adjudicatària/s del contracte
hagi/n sol·licitat que la operació sigui garantida mitjançant la concessió de l’aval per part
del Consorci, la formalització de la operació de crèdit a llarg termini quedarà condicionada
a l’aprovació d’aquesta garantía per part del Consell Plenari de SAVO, SA.
Clàusula 14. Formalització del contracte
L'adjudicatari o adjudicataris queden obligats a formalitzar amb SAVO,SA, l’operació de crèdit
objecte d’aquest procediment de contractació, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a
partir de l'endemà de la notificació de l’acord d’ adjudicació.
No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització d'aquest.
Clàusula 15. Obligatorietat dels plecs que regeixen el contracte
L’adjudicació del contracte comporta, per part de/ls l’adjudicatari/s, l’acceptació expressa i
íntegra del Plec de prescripcions tècniques, aquest Plec i l’oferta presentada i acceptada per
SAVO,SA.
Clàusula 16. Llengua del contracte.
1. Els licitadors han d’emprar el català en les seves relacions amb SAVO,SA, i també, si
escau, en l’execució del contracte. Així mateix, han d’emprar, almenys, el català en la
redacció de la seva oferta, documents contractuals i en la resta de comunicacions de
caràcter general.
2. En tot cas, s’haurà de respectar el contingut de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
Clàusula 17. Propietat intel·lectual

1. El contractista cedeix en exclusiva a SAVO, SA, els drets d’explotació, reproducció,
comunicació i difusió que resultin de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
2. La cessió és vàlida per al territori de la comunitat europea i per a qualsevol modalitat
d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics,
els multimèdia i els telemàtics, amb una durada de setanta anys, comptadors des de l’1
de gener de l’any següent al de la divulgació lícita de l’obra, al de la seva creació, o al de
la mort o declaració de defunció de l’autor.
3. En el cas que SAVO,SA, rebés una reclamació d’un tercer, amb el qual el contractista
hagués signat anteriorment un contracte o conveni, incompatible amb aquest pacte, que
no estigués resolt o extingit, pot donar per resolt aquest contracte.
4. SAVO,SA, podrà editar i divulgar qualsevol obra que resulti del contracte amb el seu nom
i pot unilateralment cedir a tercers, totalment o parcialment, els drets i les obligacions
derivades del contracte.
5. El contractista pot fer servir l’execució de l’objecte d’aquest contracte per a la seva
promoció professional.
Clàusula 18. Confidencialitat i protecció de dades
1. El contractista es compromet a guardar secret en relació amb les dades o antecedents
que, no essent públics o notoris, estiguin vinculades amb l’objecte del contracte i dels que
tingui coneixement amb ocasió d’aquest.
2. En referència amb les dades de caràcter personal que, com a conseqüència de l'execució
del contracte una part hagi de proporcionar a l'altra, la part cedent, prèviament a la
comunicació dels mateixos a la part cessionària, informarà i sol·licitarà el consentiment al
titular d'aquestes dades. Només pel fet de rebre les dades, la part cessionària entendrà
que la part cedent ha complert amb l'obligació prèvia d'informar i recaptar el consentiment
deixant indemne a la part cessionària enfront de qualsevol reclamació o sanció o
indemnització relacionada amb aquesta cessió.
3. Les parts es comprometen a complir la Llei en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, en relació a les
dades de caràcter personal respecte dels quals siguin considerades encarregats del
tractament.
4. En aquest sentit, ambdues parts es comprometen al compliment de les mesures de
seguretat previstes per aquest fitxer al Reglament de la Llei de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
5. El contractista és l’encarregat del tractament, quedant obligat ell i tot el seu personal al
compliment de les obligacions establertes a la normativa esmentada als epígrafs anteriors
d’aquesta condició.
6. Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades
del mateix tindran una vigència de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació.
Clàusula 19. Obligacions del contractista en relació amb l’execució del contracte
Són obligacions del contractista les següents:
a) Executar el contracte en el termini fixat i complir les determinacions que figurin a la seva
oferta.

b) Executar el contracte directament, sens perjudici de les previsions de l’article 214 de la
LCSP i les que conté aquest Plec i el Plec de prescripcions tècniques.
c)

Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de seguretat social i
salut i higiene en el treball i les que dicti SAVO,SA, així com assumir totes les despeses i
retribucions dels elements materials i personals necessaris, amb total responsabilitat de
les seves obligacions legals de caràcter mercantil, laboral, civil i fiscal.

d) Obtenir i disposar de les inscripcions en registres, autoritzacions i permisos de qualsevol
tipus que siguin necessàries.
e) Posar a disposició de SAVO,SA, la documentació tècnica suficient relativa a les condicions
d’execució del contracte.
f)

Complir amb les altres obligacions establertes en el Plec de prescripcions tècniques, si és
el cas.

Clàusula 20. Responsable del contracte
El responsable del contracte és la persona que ocupa la Gerència de SAVO,SA.
Clàusula 21. Canals de comunicació
Els canals de comunicació són els següents:
a) Per qüestions tècniques:
Carolina Martínez Núñez, responsable de Comptabilitat.
Telèfon: 93 870 85 79
Correu electrònic: cmartinez@savosa.cat
b) Per qüestions administratives:
Patricia González Cambero
Telèfon: 93 870 85 79
Correu electrònic: licitacions@cresidusvo.cat
c)

Per qüestions relatives a la plataforma de contractació electrònica del SAVO,SA, VORTAL:
Telèfon: 902 02 02 90
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 19 h
Correu electrònic: info@vortal.es

Clàusula 22. Resolució
El contracte es resol per les causes següents:
a)
b)
c)

El compliment o l’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions objecte
d’aquest contracte.
El mutu acord entre les parts.
Les previstes a l’article 211 de la LCSP, així com en la resta de preceptes d’aquesta norma
que regulin les causes de resolució per al tipus contractual corresponent.

Clàusula 23. Jurisdicció
El contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, accepta sotmetre’s expressament
a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de SAVO,SA.

Clàusula 24. Ús de mitjans electrònics
Les comunicacions i les notificacions derivades de la tramitació d’aquest procediment de
contractació e s’efectuaran per mitjans electrònics a través de notificació e-NOTUM, d’acord
amb 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 els licitadors
hagin facilitat a aquest efecte a l’autorització per rebre notificacions electròniques. Un cop
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posar a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digital o contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació.
Clàusula 25. Mitjà de presentació de les proposicions
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de registrar-se
a la mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal manera que hauran de:

Clicar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

Registrar l’empresa o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.

Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, gratuït,
per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix
portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a
través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 19 h.
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL, tal
com s'indica en el present plec, segueixi els passos que es descriuen a continuació per accedir
a l'expedient:
1.
2.
3.

Dirigeixi's a la pàgina d'accés a la plataforma de SAVO, SA, en el següent enllaç
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=savosa
Accedeixi a l'apartat Buscar licitacions on trobarà la informació relativa a aquest i altres
expedients de SAVO, S. Seleccioni i copiï el nombre d'aquest expedient.
Accedeixi a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de
registre, i pegui el nombre d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de
treball. Premi sobre la lupa per realitzar la recerca.

Després de clicar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta hauran de clicar a “Les meves ofertes”,
en el botó “crear oferta”:
1. A la pestanya “Informació general”, hauran d’introduir una referència per a la seva oferta.
2. A la pestanya “Formulari de resposta” hauran de contestar les preguntes, si n’hi ha, en
cadascun dels sobres.
3. A la pestanya “Documents” adjuntaran tota la documentació requerida en el present Plec,
dins els sobres corresponents.
4. Una vegada contestat el formulari de resposta, s’ha de clicar el botó “Tancar formulari”.
És obligatori que les ofertes i la totalitat de la documentació presentada, estiguin signades
electrònicament. L'acte de signatura dels documents de l'oferta es pot fer de les següents
maneres:

a) Signar els documents à la plataforma: una vegada fets tots els passos anteriors, clicar el
botó “Finalitzar oferta”, premi el botó “Més Opcions” i seleccioni l'opció “Signar
documents”. La plataforma signarà l'oferta i tots els documents adjunts a la mateixa
(inclosos els documents generats automàticament per la plataforma).
b) Signar els documents amb una aplicació de signatura externa: signar cadascun dels
documents en l’ aplicació de signatura externa, per a posteriorment annexar-los a l'oferta.
Tingui en compte en aquest cas, serà necessari signar els documents que la plataforma
genera de forma automàtica. Per això, una vegada fets tots els passos anteriors, clicar el
botó “Finalitzar oferta” i clica “Signar” en los mencionats documents.”
Els licitadors o candidats hauran de signar mitjançant la signatura electrònica reconeguda,
vàlidament emesa per un prestador de serveis de certificació que garanteixi la identitat i
integritat del document, l’oferta i tots els documents associats en els quals sigui necessària
la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
i la resta de disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d’aquells documents
que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de
ser en tot cas originals.
La signatura electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de signatura electrònica, és la signatura electrònica avançada basada en un certificat
reconegut (vàlidament emesa per un prestador de serveis de certificació) i generada
mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres
targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTALgov són:
ACCV
DNI electrònic
IZEMPE
ANCERT
Camerfirma
CATCert
FNMT
CERES
FIRMA PROFESSIONAL
Important: Per signar electrònicament les proposicions, els candidats han de tenir
l’aplicació JAVA actualitzada. Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA
accedint a la pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp..
Igualment, és necessari que els licitadors verifiquin el seu sistema operatiu, així com
altres configuracions dels equips. Es pot realitzar aquesta comprovació polsant sobre
l’enllaç:
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidator
Common/Index o sobre l’opció “Validació del sistema”, disponible en el peu de pàgina
d’accés a la plataforma. Per a la resolució de qualsevol dubte en relació amb la versió
de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips, es recomana contactar amb el
Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del
902 02 02 09, de dilluns a divendres, de 9 h a 19 h.
A continuació, hauran de clicar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i
la documentació associada, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut fins
que es constitueixi degudament la Mesa de Contractació. Seguidament, apareixerà una
finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la
plataforma i, per acabar, hauran de clicar el botó “Presentar”.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís
de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o
candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.
El català és la llengua del contracte.
Podeu consultar en el següent enllaç, la informació sobre com registrar les UTE a la plataforma
VORTAL: http://spain.vortal.biz/preguntas-frecuentes_page_4376
La plataforma de contractació electrònica està certificada en el compliment de l’Esquema de
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, regulat al Reial decret 3/2010,
de 8 de gener, i ha superat el procés d’auditoria realitzat d’acord amb les recomanacions
emeses pel Centre Criptològic Nacional (CCN) en les guies de la sèrie CCN-STIC-800. L’accés
i utilització de la plataforma es realitza utilitzant certificats electrònics i signatura electrònica
reconeguda.

Annex I. Comptes anuals, informe de gestió i proposta de distribució de resultats, i
informe d’auditoria de Rödl & Partner Auditores, SLP
Document incorporat a l’expedient de contractació.

ANNEX II.
Oferta econòmica
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, c/
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en [representació de
__________________________ com acredito per _________], faig constar:
Que assabentat de l'expedient per a la concertació d'una operació de crèdit, [(si escau)
publicat en data _______], per import màxim de 3.565.938,00 euros, faig constar que conec
el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació,
tot oferint el següent:
PRIMER. La oferta econòmica següent:
a) Un import de l’operació de (MARCAR OPCIÓ OFERTA)
3.565.938,00 €
1.782.969,00 €
b) Una reducció oferta respecte al Cost Total Màxim (CTM) de l'operació: ___ punts
bàsics/ -0,---%: _________ punts.
c)

Valor TAE de l'operació: expressada en valor absolut i com a resultat d'aplicar al cost
total màxim, ________ %, el diferencial ofert.

SEGON. Que sol·licita que l’operació de crèdit sigui garantida mitjançant aval concedit pel
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’acord amb el que estableix l’apartat
5 de l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, que cobreixi l’import total de l’operació de crèdit
(MARCAR LA OPCIÓ):
Sí
No

A _______________, a ____ de _____________ de 20___.
El candidat [entitat financera]
Signat: ________________.

ANNEX III.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor / la senyora _______________________________________________(NOM i
COGNOMS REPRESENTANT), amb domicili a ______________________________(ADREÇA),
amb DNI número _________________, major d’edat, en nom propi / en representació de
________________________________________________(NOM EMPRESA/ENTITAT), amb
domicili a ________________________________________________(ADREÇA), DECLARA,
sota la seva responsabilitat, de conformitat amb el que estableix l’article 65 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, que:
a) Està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba comprès/esa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre.
b) Compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació
especificada a l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids, si s’escau.
c)

Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat,
així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Disposa de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
e) Els documents aportats en l’oferta són de contingut absolutament cert.
f)

Es troba lliure de qualsevol altre compromís contractual o convencional, verbal o escrit,
que pugui condicionar o obstaculitzar l’execució i l’eficàcia d’aquest contracte.

g) La persona que signa aquest document disposa del poder suficient per contractar en nom
de l’empresa, així com la resta d’actuacions necessàries.
AUTORITZACIÓ
El senyor / la senyora __________________________________________________(NOM i
COGNOMS REPRESENTANT), amb domicili a ______________________________(ADREÇA),
amb DNI número ____________________, major d’edat, en nom propi / en representació
de_____________________________________________(NOM EMPRESA/ENTITAT), amb
domicili a _____________________________________(ADREÇA), AUTORITZA a SAVO, SA,
en el procediment de contractació d’una operació de crèdit a llarg termini a:
a) Comprovar la veracitat de la declaració responsable.
b) Accedir, mitjançant la plataforma Via Oberta de l’EACAT, a les dades corresponents al
compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat Social durant
el període d’execució del contracte. No serà necessari que els candidats autoritzin aquest
accés si aporten certificat positiu de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)
que acrediti que es troben al corrent d’obligacions tributàries i amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social (TGSS).

c)

Realitzar les notificacions i qualsevol altra comunicació relacionada amb la tramitació del
procediment de contractació mitjançant sistemes electrònics, informàtics o telemàtics a
través de l’adreça de correu electrònic _______________________________(INDICACIÓ
DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC ON S’HAURAN DE FER LES NOTIFICACIONS)

d) Consultar les dades que consten en el registre electrònic de licitadors de la Generalitat de
Catalunya o de l’Estat, si hi està inscrit.
e) Altres requisits que puguin consultar-se a través d’una plataforma d’intermediació de
dades entre administracions públiques i que es necessitin per acreditar la declaració
responsable manifestada per l’oferent, si s’escau.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura:”

3. Aprovar el contingut de Plec de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació aprovat a
l’epígraf 1, següent:
“
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA
OPERACIÓ
DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL
VALLÈS ORIENTAL, SA
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Prescripció 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb una
entitat financera per import màxim de 3.565.938,00 euros, amb la possibilitat pels
licitadors d’oferir l’import màxim establert o la meitat d’aquest i de sol·licitar aval concedit
pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per finançar les inversions
en vehicles nous per prestar els serveis de recollida de residus municipals i assimilables
encarregats pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’acord amb les
previsions del Programa d’actuació, d’inversions i de finançament de Serveis Ambientals
del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, de l’exercici 2020.
Prescripció 2. Necessitats de contractació
1. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, SA, és una entitat de
naturalesa associativa i de caràcter local adscrita al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, inscrita al Registre d’Ens Locals de Catalunya amb el núm.981288001, i
classificada en termes de comptabilitat nacional per l’Oficina Nacional de Comptabilitat
amb número de classificació SEC 09-00-082-C-C-000.
2. El Consorci està integrat per 40 ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i del
Moianès, pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel Consorci Besòs Tordera, i té per
objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels serveis
en matèria de residus que són de la competència dels ens que l’integren.
3. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar
per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries,
per a la qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu
la legislació de règim local.
4. SAVO, SA, és una empresa pública de titularitat exclusivament del Consorci, sotmesa
al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la seva subjecció al
dret públic, que es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels serveis
vinculats a la gestió dels residus. El Ministeri d’Hisenda ha classificat a SAVO, SA, com
a unitat pública dependent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en comptabilitat
nacional, classificada dins del sector de les Administracions Públiques, amb codi
d’entitat 09-00-082-C-P-001.
5. SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com
a tal està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries
objecte de les seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi
unilateralment. El Consorci ha encarregat a SAVO, SA, entre d’altres, el servei de
recollida selectiva als ens integrants al Consorci, el servei de recollida de residus
municipals i assimilables que presta als ens integrants al Consorci que, per les seves
particularitats, es regula mitjançant convenis ad hoc, i la gestió de la xarxa de
deixalleries del Consorci.
6. SAVO, SA, té la condició de poder adjudicador als efectes previstos a l’article 3.3 d)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
7. Per garantir la prestació dels serveis que li encarrega el Consorci SAVO, SA, té la
necessitat d’adquirir diversos vehicles (camions i camionetes) per substituir els
vehicles de la flota que han quedat obsolets i per assegurar la prestació dels serveis
de recollida de residus.

Prescripció 3. Finançament del contracte
Al pressupost de l'exercici 2020 existeix consignació pressupostària per fer front a les
despeses financeres derivades d'aquesta operació.
L'existència de crèdit per fer front a les despeses financeres derivades, així com les quotes
d'amortització, si escau, de l'operació en els exercicis següents, queda condicionada a la
dotació del corresponent crèdit als pressupostos dels exercicis següents.
Prescripció 4. Condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini
1. L’operació de crèdit objecte del contracte és per un import màxim de 3.565.938,00 €
i s’admetran ofertes parcials amb un import de 1.782.969,00 €, corresponent a la
meitat de l’import màxim.
2. Les condicions de l’operació de crèdit a llarg termini que s’han de complir són les
següents:
Tipus operació

A llarg termini

Sistema d'Amortització

Amortitzacions constants

Data prevista de formalització
Import de l'operació

x de desembre de 2020
1.782.969,00 € o 3.565.938,00 €

Termini total de l'operació en
[mesos/anys]

8 anys

Periodicitat dels pagaments

Trimestrals

Tipus fix/variable

Variable

Euríbor

Trimestral

Carència

12 mesos

3. Altres condicions:
Altres condicions
Comissions de no
disponibilitat

0,1% anual

Interessos de demora

No poden superar els de l’operació + recàrrec del 2%

Altres comissions

Han d'estar incloses dins del Cost Total Màxim de
l'operació

4. L’ operació de crèdit inclou un període de 12 mesos de carència i amb període de
disposició, de manera que durant el període de carència SAVO, SA, podrà indicar en
quin moment i quina quantitat vol disposar en cada moment, quedant establert

l’import del préstec en la quantitat disposada al final del període de carència, que en
cap cas podrà superar l’import establert en el paràgraf anterior.
5. SAVO, SA, podrà cancel·lar anticipadament total o parcialment aquesta operació sense
cap cost addicional, tal com queda establert en el punt sisè apartat g) de la Resolució
de 4 de juliol de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la
que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
6. El tipus d'interès oferta ha de ser de caràcter variable i la referència de revisió serà
l’EURIBOR trimestral ja que la liquidació d'interessos serà trimestral.
7. Per calcular el cost de finançament de l'Estat es tindrà en compte el procediment
establert a l’annex 1 de la Resolució de la Secretaria General del Tresor de 4 de juliol
de 2017.
Per tant, per l’aplicació d’aquest annex és necessari determinar la vida mitjana de
l’operació i determinar el cost màxim aplicable segons la taula de l’Annex I.
La vida mitjana d’una operació de préstec és el termini de l’operació ponderat pel saldo
viu del préstec en cada període.
La fórmula pel càlcul de la vida mitjana és la que figura a continuació:
Termini de l’operació + anys de carència + (1/núm. amortitzacions anuals) /2
Per l’operació que es pretén concertar la vida mitjana és la següent:
((8+1+(1/4)) / 2

4,625 anys

4,625 x 12

55,50 mesos

D'acord al principi de prudència financera i tenint en compte les condicions d'aquesta
operació i els càlculs anteriors, la vida mitjana de l'operació és de 55,500 mesos.
Per procedir al càlcul de la vida mitjana i el cost màxim de l'operació, en primer lloc
ha de determinar-se el diferencial aplicable corresponent, que ve establert per les
condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic i que es quantifica en el 0,50%.
En segon lloc, ha d'obtenir-se la vida mitjana de l'operació. I una vegada coneguda la
vida mitjana de l'operació, es podrà determinar el cost de finançament de l’estat (CFE).
El cost de finançament de l'Estat serà el tipus d'interès fix, en funció del termini de
vida mitjana de l'operació, en mesos, calculat d’acord amb l'última actualització de la
taula de l'Annex I de la Resolució de 4 de juliol de 2017 publicada, es podrà obtenir el
cost de finançament de l'Estat.
El cost total màxim de l'operació s'obté com a resultat d'agregar-se el diferencial
aplicable en funció del tipus d'operació, al CFE a la vida mitjana de l'operació.
A efectes pràctics i amb l'objectiu de comprovar si l'operació compleix amb el principi
de prudència financera, s'haurà de comparar el cost total màxim amb la TAE de
l'operació, de manera que el cost financer efectiu de l’operació, interès, despeses i
comissions aplicables (excloses la comissió de no disponibilitat i comissió d'agència),
ha de ser menor o igual que el cost total màxim permès: TAE ≤ CTM. No podent la
TAE superar el cost total màxim.

El moment del compliment del cost màxim serà el vigent segons la taula que publica
cada mes al BOE la Secretaria General del Tresor i Política Financera i coincidirà en el
dia de l’obertura del sobre 1.
Les condicions d’elegibilitat del Fons d’impuls econòmic són les establertes a l’article
50 del Reial Decret llei 17/2014 de 26 de desembre; a saber:





Haver complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
Que el període mig de pagament a proveïdors no superi en més de trenta dies
el termini màxim previst a la normativa de morositat durant els dos últims
mesos previs a la sol·licitud.
Que estiguin al corrent de les obligacions de subministrament econòmicfinancera.

A aquests efectes es tindrà en compte l’última informació publicada a la central de
informació econòmic financera de les Administracions Públiques relatives a la liquidació
del pressupost, les dades relatives a l’endeutament i al període mig de pagament.
Per tant, el diferencial màxim a aplicar sobre el cost de finançament de l’Estat serà de
50 punts bàsics.
8. Els interessos de demora no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un
recàrrec del 2%, tal com estableix la Resolució de la Secretaria General del Tresor de
4 de juliol de 2017.
9. Les entitats financeres podran sol·licitar que la operació sigui garantida mitjançant
aval concedit pel Consorci, d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 49 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit que l’entitat financera que resulti adjudicatària del contracte hagi
sol·licitat que la operació sigui garantida mitjançant la concessió de l’aval per part del
Consorci, la formalització de l’operació de crèdit a llarg termini quedarà condicionada
a l’aprovació d’aquesta garantia per part del Consell Plenari del Consorci.
Prescripció 5. Operacions d’endeutament prohibides
L’article sisè de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera que defineix el principi de prudència financera estableix que quedaran
prohibides les operacions d’endeutament següents:
i.

ii.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors que no inclouen
derivats implícits en els contractes, incloses les opcions d'amortització
anticipada a petició del creditor financer.
Les operacions que comportin un ajornament de la càrrega financera.

iii.

Les clàusules trigger, que són clàusules que obliguen a l'amortització
anticipada del deute, perquè l'emissor o a l'emissió se li redueixi la seva
qualitat creditícia o ràting.

iv.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors derivades de la
subrogació de deutes, sempre que aquesta subrogació suposi un increment
del cost de l'operació preexistent o el cost es trobi per sobre del cost de
l'endeutament. És a dir, es prohibeixen les subrogacions que suposin un major
cost. A "sensu contrari", tota subrogació d'una operació d'endeutament haurà
de ser gratuïta.

v.

La transformació de deutes de naturalesa no financera, en altres de naturalesa
financera el cost es trobi per sobre del cost del endeutament. És a dir, es
prohibeixen les modificacions de deutes que suposin un major cost.

vi.

La modificació d'un contracte previ en què el cost resultant de l'operació superi
financerament el cost de l'operació preexistent. És a dir, es prohibeixen les
modificacions de contractes previs que suposin un major cost.

vii.

Les operacions no instrumentades en valors que no prevegin la possibilitat
d'amortització anticipada a sol·licitud del deutor.
És a dir, la condició d’amortització anticipada serà obligatòria. No obstant, en
cas d'operacions a tipus d'interès variable, si l'amortització anticipada
coincideix en dates de pagament d'interessos, no podrà exigir cost de ruptura.
En el cas que l'amortització anticipada es produeixi en dates diferents a les de
pagament d'interessos, es permet la inclusió d'un cost de ruptura, sempre que
aquest cost es calculi atenent a la pràctica de mercat.
Les operacions a tipus d'interès fix, podran incloure costos de ruptura a favor
d'una o de qualsevol de les parts, independentment de si l'amortització
anticipada es realitza o no en dates de pagament d'interessos.

viii.

Les clàusules sòl, llevat que se li compensi la EELL en el diferencial aplicable a
l'operació per la venda d'aquesta opció sòl a preus de mercat. El que
pràcticament suposa la prohibició de les clàusules sòl.

ix.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors a tipus d'interès
variable en què l'Euribor de referència utilitzat no coincideixi amb el període
de liquidació d'interessos.

Prescripció 6. Canal de comunicació per qüestions tècniques
Carolina Martínez Núñez, responsable de Comptabilitat.
Telèfon: 93 870 85 79
Correu electrònic: cmartinez@savosa.cat
Prescripció 7. Omissions i complementarietats dels diferents plecs
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte
segons el bon ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat
efectivament descrits.”

4. Autoritzar el pagament de les despeses financeres derivades d’aquesta operació durant l’exercici

2020 amb càrrec a la partida 900/92002/66900000 del programa d’actuació, d’inversions i de
finançament de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, per a l’exercici 2020, i la resta amb
càrrec a les partides que corresponguin per a la resta d’anys de vigència del contracte.

5. Declarar la plurianualitat de la despesa.
6. Publicar l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant.

Signat electrònicament

