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1.- Maria Casadevall Viñas (TCAT) (SecretÃ ria), 05/07/2021 12:14

X2021001796 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA
ESPORÀDICA DELS CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI
DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L´ESTANY
RESPECTIVAMENT .
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DEL
MUNICIPI DE BANYOLES
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ,
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE
L’ESTANY.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
La utilització de la contractació conjunta esporàdica es justifica pel fet que el servei que
actualment es presta pel Consell Comarcal del Pla de l´Estany a tots els municipis de la
comarca deixi de prestar-se en la seva globalitat, passant l’Ajuntament de Banyoles a
prestar el servei de recollida i transport de residus. De tal manera que la prestació del
servei per part del Consell Comarcal a l’àmbit comarcal es veurà reduït en el seu àmbit de
gestió. De facto comporta passar d’un únic contracte a dos contractes.
La contractació de forma conjunta ha de permetre aconseguir una unitat en els tempos per
l’adjudicació i formalització dels nous contractes administratius, de manera que la transició
del contracte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany als dos contractes resultants de la
licitació a signar respectivament per l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal tingui
el mínim impacte possible per a la seva implantació, atenent el personal a subrogar, els
mitjans a transferir i la pròpia prestació del servei públic, tot això amb la voluntat de
minimitzar al màxim les incidències que puguin sobrevenir.
Ambdues administracions actuen en el marc de les competències que tenen atribuïdes,
tant per l’EAC, com a la Llei de bases de règim local i text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya.
L’Ajuntament de Banyoles és titular de les competències de la recollida de residus
municipals d’acord amb els articles 25.2 b) i 26.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i l’article 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.
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El Consell Comarcal del Pla de l’Estany realitza per delegació dels ajuntaments de la
Comarca la prestació del servei de recollida i tractament de residus.
Amb caràcter previ a la formalització d’aquest conveni, els Plens d’ambdós entitats han
aprovat el “conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Banyoles a

favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del servei en
matèria de recollida i tractament de residus municipals”, pel qual s’estableixen les
condicions en què s’efectuarà el traspàs dels serveis que ve gestionant el CCPE en
matèria de recollida de residus fins que entrin en vigor els nous contractes administratius
per la prestació d’aquest servei a l’Ajuntament de Banyoles i al CCPE, resultants de la
licitació conjunta.
Aquesta contractació conjunta esporàdica entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany és prevista a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
L’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública preveu que les entitats que pertanyen al sector
públic poden acordar la realització conjunta de contractacions específiques.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Aquest article te el seu reflex en l’article 31.2 i 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que permet aquest procés licitatori i regula quines són les
obligacions que assumeixen les parts en el procediment, així en els seus apartats:
“2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les entitats que pertanyen al sector públic
poden acordar, en tot cas, la realització conjunta de contractacions específiques.
3. Quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat de manera
conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen la responsabilitat
conjunta del compliment de les seves obligacions. Això s’aplica també en aquells casos en
què una sola entitat administri el procediment, per compte propi i a compte de les altres
entitats interessades.
Quan un procediment de contractació no es desenvolupi en la seva totalitat en nom i a
compte de les entitats interessades, aquestes només tenen la responsabilitat conjunta per
aquelles parts que s’hagin portat a terme conjuntament. Cada entitat és l’única
responsable del compliment de les seves obligacions respecte a les parts que porti a
terme en el seu propi nom i per compte propi. “
D’acord amb aquesta disposició l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany han formalitzat el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA
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CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS que consta a
l’expedient (d’ara en endavant “Conveni de col·laboració Banyoles/CCPE”).
La licitació contempla la consecució d´aquests dos contractes, un per a cada administració
, és per això que a l´expedient s´hi contempla per a cadascun dels contractes (anomenats
lots) tota la documentació preceptiva per a la seva tramitació , a la que es farà remissió al
llarg de la present memòria i en concret als respectius documents:
-

Estudi de costos
Memòria justificativa
Plec de clàusules administratives particulars Veure: “Annex I PCA Banyoles”
“Annex II PCA Consell Comarcal PE”
Plec de prescripcions tècniques particulars Veure “Plec Tècnic Banyoles” i “Plec
tècnic de CCPE”

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

La insuficiència de mitjans que fa necessària aquesta contractació queda justificada a
les:
-

Memòria justificativa per a la contractació del servei de recollida i transport de
residus municipals de Banyoles.

-

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DELS
CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L’ESTANY RESPECTIVAMENT.

1. Objecte del contracte i classificació
1. Objecte
És objecte del present contracte la CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA
DELS CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE
BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
RESPECTIVAMENT.
De la qual n’ha de resultar la formalització amb l’ajuntament de Banyoles del
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE
BANYOLES (d´aquí endavant contracte Banyoles), i la formalització amb el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI,
CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES,
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL
PLA DE L’ESTANY (d´aquí endavant contracte CCPE).
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Ambdós contractes tenen per a cadascuna de les administracions la finalitat de la
prestació dels serveis de recollida de residus municipals i transport a les plantes de
tractament en el seu àmbit territorial, municipi pel que respecta a l’Ajuntament de
Banyoles i àmbit comarcal que abasta els termes municipals de CAMÓS, CORNELLÀ
DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT,
PORQUERES, SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS pel que
respecta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer en cadascun dels
contractes resultants de la present licitació es regulen en cadascun dels plecs “Annex
I PCA Banyoles” i “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, així com la idoneïtat de
l’objecte i contingut per satisfer-les s’especifiquen en les corresponents memòries
justificatives dels dos lots (contractes que en resultaran) i en relació a la licitació
conjunta a l’apartat segon d’aquest plec. D’acord amb l’establert als articles 1.1, 28 i
116.4 e) de la LCSP.
- Codi de classificació CPV

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

90511100-2 Serveis de recollida de residus
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d'escombraries
90511400-6 Serveis de recollida de paper
90512000-9 Serveis de transport de residus
- Codi CNAE
3811- Recollida de residus no perillosos
2- Contingut de la licitació
La licitació conjunta esporàdica donarà lloc a un contracte individual per a cada
administració.
Els contractes que configuren la licitació són:
1.- Contracte servei de recollida de residus del municipi de Banyoles.
2.- Contracte servei de recollida de residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà
del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de
Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del Pla de l’Estany.
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Les condicions generals referents al procediment de la licitació serà única, així:
L’Ajuntament de Banyoles és l’administració contractant respecte al Lot 1. “Contracte
residus Banyoles” , i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ho és respecte al Lot 2.
“Contracte residus CCPE”.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany assumirà les funcions d’òrgan de contractació, en
nom propi i de l’Ajuntament de Banyoles, anunciarà la licitació de la contractació conjunta
fins a la proposta definitiva de la Mesa de contractació.
El plec de clàusules administratives particulars integra la documentació següent:
-

DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL de la licitació conjunta, que
contemplen pròpiament la tramitació de la licitació. Disposicions úniques, si bé hi
poden haver aspectes que siguin particulars per algun dels contractes, a les quals
s’hi farà expressa remissió.

-

Annex I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
DEL MUNICIPI DE BANYOLES. Que regulen tots els aspectes per a la prestació
del servei al municipi de Banyoles i que formaran part del contracte que formalitzi
aquest ajuntament un cop s’hagi adjudicat. D’ara endavant ens hi referirem com
“Annex I PCAP Banyoles”.

-

ANNEX II PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
DELS MUNICIPIS DE CAMÓS, CORNELLÀ DEL TERRI, CRESPIÀ, ESPONELLÀ,
FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL DE
CAMPMAJOR, SERINYÀ I VILADEMULS A LA COMARCA DEL PLA DE
L’ESTANY. Que regulen tots els aspectes per a la prestació del servei a l’àmbit
comarcal dels municipis on és previst que es presti el servei i que formaran part
del contracte que formalitzi aquest Consell Comarcal un cop s’hagi adjudicat. D’ara
endavant ens hi referirem com “Annex II PCA Consell Comarcal PE”.

3.- Procediment utilitzat en l’adjudicació
- Procediment obert
La licitació del contracte està subjecte a regulació harmonitzada en donar-se el supòsit
establert a l’article 22 de la LCSP i es tramitarà mitjançant el procediment obert, de
conformitat amb el que disposa l’article 156 de la LCSP.
Tot empresari que reuneixi els requisits de capacitat i solvència exigits en cadascun dels
corresponents plecs i cadascun dels contractes podrà presentar la seva oferta.
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Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.4
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 14
En aquest procediment no s'admetrà cap negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
-

Tramitació de l’expedient

Es considera la contractació de forma ordinària, d’acord el que disposen els articles 116 i
117.2 de la LCSP i d’acord amb la DA tercera.2 de la LCSP, i seguint el procediment
harmonitzat previst a l’article. 156.2 de la LCSP.
S´efectuà anunci previ en el perfil del contractant.
4.- Divisió en lots
La licitació conjunta esporàdica estarà configurada pels dos lots que es corresponen
a dos contractes independents (“Contracte residus Banyoles” i “Contracte residus
CCPE”), sense que hi hagi sub-divisió en lots en cadascun d’ells, d’acord amb el que
es justifica en les respectives memòries aprovades per l’Ajuntament de Banyoles i
Consell Comarcal del Pla de l´Estany, respectivament.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

.

DOCUMENT

En tot cas, cada contracte es correspon a un àmbit geogràfic diferent:
-

Lot 1. Contracte servei de recollida de residus del municipi de Banyoles. D´ara
endavant: “Contracte residus Banyoles”

No es contemplen sublots tal i com es tal com es justifica a la Memòria justificativa per a la
contractació del servei de recollida i transport de residus municipals de Banyoles.
-

Lot. 2. Contracte servei de recollida de residus municipals dels municipis de
Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a la Comarca del
Pla de l’Estany. D’ara endavant: “Contracte residus CCPE”

No es contemplen sublots tal i com es tal com es justifica a la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES
DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ
CONJUNTA ESPORÀDICA DELS CONTRACTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L’ESTANY RESPECTIVAMENT.
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5- Consignació pressupostària
-

Crèdit pressupostari
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.7
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 10

-

Finançament extern
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, no n’hi ha
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 10

6.- Càlcul del pressupost de licitació del contracte
Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
-

Pressupost base de licitació.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

L’import del Pressupost Base de Licitació de la contractació conjunta esporàdica
ascendeix a 10.278.497,82 euros, i que queda desglossat de la manera següent:
Lot 1 Contracte residus Banyoles: 6.845.245,44 euros
Lot 2 Contracte residus Consell Comarcal: 3.433.252,38 euros
L’import pressupostat màxim a efectes de licitació per a cadascun dels contractes és:
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.6
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 9
Les ofertes dels licitadors, per ser admeses en el procediment de selecció, hauran de
ser, en tot cas, iguals o inferiors al pressupost base de licitació indicat.
-

Valor estimat del contracte
L’import del valor estimat del contracte de la contractació conjunta esporàdica
ascendeix a 12.149.248,27 euros, i que queda desglossat de la manera següent:
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Lot 1 Contracte residus Banyoles: 7.467.540,47 euros
Lot 2 Contracte residus Consell Comarcal: 4.681.707,80 euros
Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.8
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 8
-

Preu del contracte

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix per a cadascun dels
dos contractes, i haurà d’indicar com a partida independent l’IVA.

Veure :
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.6
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 9

7.- Durada del contracte

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

El termini d’execució o durada dels contractes serà el que es determina en cada plec de
clàusules administratives particulars.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 1.9
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 11
8.- Òrgan de contractació, òrgan gestor del contracte i encarregat del seguiment i
execució ordinària del mateix.

D´acord amb el “conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de
Banyoles a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del
servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals” , cada entitat
iniciarà el seu propi expedient de contractació conjunta i aprovarà l’expedient de
contractació que inclourà el plec de prescripcions tècniques particulars que definirà el
sistema de recollida de residus així com també el plec de clàusules administratives
particulars, amb la corresponent memòria justificativa, informe jurídic i fiscalització
(que configurarà la documentació corresponent al seu respectiu lot, lot 1. Ajuntament
de Banyoles, lot.2 CCPE). Així com també, cadascuna de les entitats, designarà un
tècnic/a per la valoració de les ofertes presentades.

-

Òrgan de contractació
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L’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Banyoles és la Junta de Govern Local,
per delegació del Ple de la Corporació (Lot 1. “Contracte residus Banyoles”), i el Ple
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Lot 2. “Contracte residus CCPE”).
La tramitació de la licitació conjunta esporàdica es durà a terme pel Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, que assumeix les funcions de l’òrgan de contractació en nom propi i per
compte de l’Ajuntament de Banyoles, incorporarà la documentació aprovada per l’
Ajuntament de Banyoles corresponent al Lot.1 “Contracte residus Banyoles”, i seguirà
amb l’anunci de licitació de la contractació conjunta fins a la proposta definitiva de la Mesa
de contractació. Aquestes actuacions comprendran:
-

La realització de tots els actes administratius de tràmit exigits legalment
corresponents a les diferents fases de la licitació.
a)

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1.- Maria Casadevall Viñas (TCAT) (SecretÃ ria), 05/07/2021 12:14

Inclou, entre d’altres: la documentació a exigir a les empreses classificades en
cadascun dels dos lots o contractes (“Contracte residus Banyoles” i “Contracte
residus CCPE”), el requeriment de la documentació justificativa per estar
incursa l’oferta en baixa temerària o desproporcionada o, en el seu cas,
qualsevol altre tràmit fins a la proposta definitiva de la Mesa de contractació de
l’adjudicació del contracte.
La documentació requerida per a l’adjudicació del contracte s’haurà de
presentar a l’ens local que correspongui segons el Lot / contracte que
correspongui i serà la unitat de contractació de la respectiva entitat local
qui validi la documentació presentada. Si la documentació presentada
s’ha d’esmenar, el requeriment d’esmena el realitzarà el propi ens local
segons el Lot. En el supòsit que la documentació presentada no sigui
correcta serà la mesa de contractació qui exclourà l’empresa licitadora i
procedirà a realitzar una nova proposta d’adjudicació a favor de la
següent empresa classificada.
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per
efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de
conformitat amb el que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP.
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació (del respectiu ens
locals) l’adjudicació d’aquest contracte una vegada s’hagi acreditat la
disposició dels requisits per a contractar que estableixen el plecs de
clàusules administratives particulars respectius.

b)

L’exercici d’aquestes funcions inclou la resolució dels recursos que es puguin
interposar contra la pròpia licitació conjunta o contra aspectes que facin
referència a la documentació pròpia de qualsevol dels dos lots (“Contracte
residus Banyoles i “Contracte residus CCPE”).
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Si el recurs s’interposa contra el Lot 1, serà preceptiu informe conjunt de
l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
c)

La proposta de resolució de les incidències comunes a ambdues
administracions que puguin sorgir durant la licitació del contracte i fins la
proposta d´adjudicació per part de la mesa de contractació, que es comunicarà
a l’Ajuntament de Banyoles.

d)

Publicar en el perfil del contractant la certificació administrativa de l’acord
d’adjudicació que adoptin les dues administracions i còpia del contracte
administratiu formalitzat.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles exercirà les funcions pròpies de
l’òrgan de contractació, amb l’aprovació:
-

De l’expedient de contractació, l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars (Disposicions de caràcter general), l’aprovació de
l’Annex I PCA Banyoles i l’aprovació del plec de prescripcions tècniques
particulars.

-

De l’adjudicació del contracte administratiu per part de l’Ajuntament de
Banyoles “Contracte residus Banyoles”, execució i seguiment d’aquest
contracte administratiu de serveis.

Com a òrgan de contractació de l’Ajuntament de Banyoles li correspondran les
funcions i facultats que d´acord amb aquest plec de clàusules administratives
particulars (Disposicions de caràcter general) per a la licitació conjunta, “Annex I
PCA Banyoles”, Plec de prescripcions tècniques particulars de Banyoles, legislació
vigent i “Conveni de col·laboració” li atribueixen.
Al Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany seguirà exercint les funcions pròpies
de l’òrgan de contractació pel que respecte al contracte del Consell Comarcal ,
“Contracte residus CCPE” .
Com a òrgan de contractació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany mantindrà les
funcions i facultats que d’acord amb aquest plec de clàusules administratives
particulars (Disposicions de caràcter general) per a la licitació conjunta, “Annex II
PCA Consell Comarcal PE”, Plec de Prescripcions tècniques particulars del Consell
Comarcal PE”, legislació vigent i “Conveni de col·laboració” li atribueixen.
A partir de l’acord d’adjudicació, cadascuna de les parts serà responsable de la
resolució de quantes incidències poguessin sorgir fins a la seva formalització.
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Ambdues administracions es responsabilitzaran del seu propi contracte, essent
recurrible l’acte d’adjudicació i actes posteriors davant la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Banyoles (“Contracte residus Banyoles”) i davant el Ple del Consell
Comarcal del PE (“Contracte residus CCPE”) respectivament, tant per incidències i
recursos de caràcter administratius com contenciós-administratius.
Amb l’inici dels contractes els respectius contractistes subrogaran el personal.
Quedaran a disposició de l’Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del PE
els vehicles, contenidors i material que formen part del traspàs del servei , així es
permetrà garantir el servei que prestava el Consell Comarcal, mentre duri el període
transitori previst en cadascun dels plecs.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 3.1.d) i Annex 5.9 i capítol XIV PPTP
Banyoles
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 47i Annex10
D’acord amb el disposat al “Conveni de col·laboració Banyoles/CCPE” en el supòsit
d´interposició de recurs especial en matèria de contractació contra un dels lots
(contractes que en resultaran), la formalització dels contractes administratius (d´ambdós
lots) quedaran en suspens fins a la resolució del recurs.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

-

Òrgan gestor del contracte i encarregat del seguiment i execució del
mateix.
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 3.5
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusules 6

9.-

Requisits de capacitat, solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.1.2
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 18

10. Criteris de valoració de les ofertes
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els articles
145 i 146, de la LCSP.
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Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusula 2.3
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 24
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes econòmiques, en principi,
amb valors anormals o desproporcionats:
Veure:
- Annex I PCA Ajuntament Banyoles: Clàusula 2.8
- Annex II PCA Consell Comarcal: Clàusula 25

11 Subrogació de personal
L’empresa adjudicatària, en aplicació de la normativa laboral sectorial, vindrà obligada a
subrogar en les condicions que s’estableixen al PCAP, el personal contractat per
l’empresa contractista que es considera presten el servei global a la comarca, d’acord
amb les taules que consten en cadascun dels Plecs de clàusules administratives
particulars i tècniques de l’Ajuntament de Banyoles si del Consell Comarcal del Pla de
l´Estany.
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12. Garantia
No s’exigeix la constitució de garantia provisional per cap dels contractes.
Garantia definitiva i complementària:
Veure:
- “Annex I PCA Banyoles”, clàusules 2.10
- “Annex II PCA Consell Comarcal PE”, clàusula 29
13. Execució i lloc d’execució del contracte
La prestació de l’objecte del contracte es realitzarà en els municipis de la comarca del Pla
de l’Estany.
Aquesta memòria es correspon a l´àmbit de la contractació conjunta esporàdica dels
contractes per a la prestació del servei en matèria de recollida i transport de residus
municipals al municipi de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l´Estany
respectivament , i per a la seva redacció s´ha tingut en compte tant el “conveni de
delegació de competències de l’Ajuntament de Banyoles a favor del Consell Comarcal del
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Pla de l’Estany per a la prestació del servei en matèria de recollida i tractament de residus
municipals”, com les memòries elaborades pels serveis de les respectives administracions
han elaborat per a la contractació dels respectius contractes. Documentació a la que es
remet expressament a questa memòria.
Banyoles a data de signatura electrònica
La secretària
Maria Casadevall Viñas

