E0822020000007/X2020005425
Exp. COSE/20017
CONTRACTE
D’una part, l’Im. Sr. Raúl Broto Cervera, regidor coordinador de l’Àrea de Governança,
Territori i Acció Climàtica, en ús de les facultats que li atorguen els apartats 1.1.b), 5, 6.e)
i 7 del Decret d’alcaldia de delegació d’atribucions als regidors de 13 de juny de 2022,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 28 de juny de 2022, assistida per Valentín
Gómez Sánchez, secretari de la corporació, que dóna fe de la signatura d’aquest contracte
de conformitat amb l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
De l'altra part, el Sr. Albert Sabanès Fiter, en representació de la societat GeoAmbient
Consultoria Geològica, SLU, amb NIF B64536212, i domicili social a Pallejà, carrer
Tecnologia, 2, Nau 3, segons escriptura de poders autoritzada pel notari Jaime Sánchez
Parellada de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, del dia 20 de desembre de 2021, número de
protocol 1756, manifestant tenir plena capacitat per a contractar i no estar dins de cap de les
causes d'incompatibilitat i d'incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta
matèria.
Ambdues parts, a títol de preàmbul, exposen el següent:
ANTECEDENTS
1. En data 10 de maig de 2022, la regidora de coordinació de l’Àrea de Governança,
Economia i Serveis Territorials va dictar la resolució d’aprovació dels Plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte del
serveis Monitoratge del sistema d'extracció de biogàs a la zona esportiva de Germans
Gonzalvo de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i de convocatòria de licitació
mitjançant procediment obert simplificat, per un pressupost màxim base de licitació de
81.094,20 euros, IVA 21% inclòs, publicat l’anunci de licitació el 17 de maig de 2022
en el Perfil del contractant.
2. En data 7 de juny de 2022, la Mesa de contractació va dur a terme l’acte d’obertura,
qualificació i valoració del Sobre Digital Únic Documentació administrativa i
Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica”, amb la
concurrència i els acords següents:
- De conformitat amb el certificat de l’eina Sobre Digital, ha concorregut a la
licitació les licitadores següents:
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- Qualificada la documentació administrativa, la Mesa de contractació acorda:
-

Requerir Geoambient Consultoria Gecológica, SL que completi el DEUC
presentat quant a la Part III Motius d’exclusió, Apartat C Motius referits a la
insolvència, els conflictes d’interessos o la falta professional, específicament
respondre els apartats següents:
S’ha declarat l’operador econòmic culpable d’una falta professional greu?
L’operador econòmic ha subscrit acords amb altres operadors econòmics
destinats a falsejar la competència?
L’operador econòmic té coneixement d’algun conflicte d’interessos degut a la
seva participació en el procediment de contractació?
L’operador econòmic o alguna empresa relacionada amb ell, ha assessorat al
poder adjudicador o l’entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre forma
en la preparació del procediment de contractació?
L’operador econòmic ha experimentat la rescissió anticipada d’un contracte
públic anterior, un contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un contracte
de concessió anterior o la imposició de danys i perjudicis o altres sancions
comparables en relació amb aquest contracte anterior?

-

Admetre a totes les empreses licitadores per haver presentat la documentació
exigida pel Plec de clàusules administratives particulars, tot i que Geoambient
Consultoria Gecológica, SL haurà de donar compliment al requeriment esmentat.

- valoració i viabilitat de les ofertes, amb la classificació següent:
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-

Proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació la proposició presentada per la licitadora
GeoAmbient Consultoria Geològica, SL, amb NIF B64536212, amb l’oferta econòmica
següent, condicionada a què esmeni la deficiència observada en el DEUC presentat:
Any
1
2
3

Pressupost base
licitació (IVA exclòs)
29.990 €
18.515 €
18.515 €
Total net (sense IVA)
Impost sobre el valor afegit (21%)
Total (amb IVA)

Preu ofertat
(IVA exclòs)
24.474,96 €
17.735,28 €
17.735,28 €
59.945,53 €
12.588,56 €
72.534,09 €

3. En data 15 de juny de 2022 (S2022011022), es va requerir la documentació per a
l’adjudicació a Geoambient consultoria Geològica, SL i qualificada la documentació
presentada en data 22 de juny de 2022 (E2022019742), fet requeriment de de
completar la justificació de la solvència tècnica en data 23 de juny de 2022
(S2022011637) i atesa la sol·licitud presentada en data 23 juny de 2022
(E2022019935) de pròrroga per tal de poder acreditar l’experiència de seguiment
continuat, durant sis o més mesos, d’una combustió interna en un abocador i feta
notificació en data 23 de juny de 2022 (S2022011668) de concedir una ampliació del
termini que no excedeixi la meitat d’aquests, Geoambient consultoria Geològica, SL
completa la documentació requerida en data 27 de juny de 2022 (E2022020034),
mitjançant certificats de treballs contractats emès pel Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès de Seguiment ambiental de l’Àmbit 1, anys
2020, 2021 i 2022.
4. En data 29 de juny de 2022, la Mesa de contractació va dur a terme l’acte de
qualificació de la documentació administrativa corresponent a la declaració
responsable del licitador que ha presentat la millor oferta, amb els acords següents:
Geoambient Consultoria Geològica, SL acredita el compliment dels requisits
esmentats de la solvència tècnica establerts en la clàusula 13.2, apartats a, b i c del
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PCAP, així com la constitució de la garantia definitiva, i la resta de documentació
requerida.
Ratificar la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació la proposició presentada
pel licitador Geoambient Consultoria Geològica, SL
5. En data 6 de juliol de 2022, el regidor coordinador de l’Àrea de Governança, Territori
i Acció Climàtica va dictar resolució d’adjudicació, de la qual es transcriu la part
dispositiva:
“1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de contractació del contracte
de serveis Monitoratge del sistema d'extracció de biogàs a la zona esportiva de
Germans Gonzalvo de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i adjudicar a GeoAmbient
Consultoria Geològica, SL, amb NIF B64536212, per un preu de contracte de
59.945,53 euros, IVA exclòs (72.534,09 euros, IVA 21% inclòs):
Any
1
2
3

Pressupost base
licitació (IVA exclòs)
29.990 €
18.515 €
18.515 €
Total net (sense IVA)
Impost sobre el valor afegit (21%)
Total (amb IVA)

Preu ofert
(IVA exclòs)
24.474,96 €
17.735,28 €
17.735,28 €
59.945,53 €
12.588,56 €
72.534,09 €

2. Disposar de la despesa de 12.339,46 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària E0-1720-227.12 del pressupost municipal de 2022.
3. Anul·lar 5.804,49 euros de la despesa del total autoritzada, amb abonament a
l’aplicació pressupostària E0-1720-227.12 del pressupost municipal de 2022.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 60.194,63 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària E0-1720-227.12 o la corresponent pels exercicis futurs, i
condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals de 2023, 2024 i 2025.
Pressupost
2023
2024
2025
Total

Import
26.216,78 €
21.459,69 €
12.518,16 €
60.194,63 €

5. Notificar l’adjudicació d’aquest contracte a les licitadores presentades i,
simultàniament, publicar-la en el Perfil del contractant.
6. Citar i requerir l’adjudicatària per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació d’adjudicació a la licitadora, concorri a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
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7. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant.
8. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
I convenint totes dues parts, com adjudicant i adjudicatari, aquest contracte de serveis,
formalitzen el present document, d'acord amb les següents:
CLÀUSULES
1. Objecte del contracte
L’Ajuntament de Mollet del Vallès contracta amb GeoAmbient Consultoria Geològica,
SLU, amb NIF B64536212, representada pel Sr. Albert Sabanès Fiter, el contracte del
Monitoratge del sistema d'extracció de biogàs a la zona esportiva de Germans Gonzalvo de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb incondicional subjecció als Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i a la seva oferta.
2. Documents contractuals
Es consideren documents contractuals, en qualsevol cas, el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de clàusules tècniques que regeixen aquest contracte de serveis aprovats
per la regidoria de coordinació de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials el
dia 10 de maig de 2022; els Plecs de clàusules administratives generals aplicables als
contractes de serveis, de subministrament, a altres contractes administratius i als privats de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de
gener de 2009 i de 28 de gener de 2010); així com l’oferta presentada, documents
contractuals que GeoAmbient Consultoria Geològica, SLU declara conèixer i accepta
incondicionalment i de la qual cosa deixa constància de la seva conformitat amb la signatura
de la present formalització.
3. Termini del contracte
La durada del contracte es fixa en tres (3) anys, comptats a partir de la formalització del
contracte.
El contracte es podrà prorrogar per un (1) any més, sense que la durada total del contracte
superi els quatre (4) anys, de conformitat amb la clàusula 3 del Plec de clàusules
administratives particulars.
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4. Preu del contracte
El preu de contracte màxim és de 59.945,53 euros, IVA exclòs (72.534,09 euros, IVA 21%
inclòs), amb el desglossament seguent:
Any
1
2
3
Total sense IVA
IVA 21%
Total amb IVA

Preu
24.474,96 €
17.735,28 €
17.735,28 €
59.945,53 €
12.588,56 €
72.534,09 €

5. Retribució
La retribució del contractista s’efectuarà en la forma i periodicitat establerta en la clàusula 6
del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.
6. Obligacions
Les establertes en la clàusula 33 i següents del Plec de clàusules administratives particulars
(PCAP), i específicament, les establertes en la clàusula 13.2.B, apartats b i c del PCAP, a
adscriure a l’execució de contracte:
La participació de tècnics especialistes en la presa de mesures de biogàs en pous
d’abocador, i que hagin rebut formació de seguretat específica per aquesta feina, així
com una experiència professional de, com a mínim, 3 anys.
La disposició dels següents equips per al desenvolupament de les tasques:
- Analitzador de gasos amb capacitat per a mesures de CO2 (diòxid de carboni), CH4
(metà) i O2 (oxigen). Rang de mesura per al diòxid de carboni de 0-100% i precisió de
la mesura d’ ±0,5%. Rang de mesura per al metà de 0-100% i precisió de la mesura
d’±0,5%. Rang de mesura per a l’oxigen de 0-25% i precisió de la mesura d’ ±1%.
Addicionalment, mesurador de gasos per díode làser per a mesura de metà amb un rang
de mesura de 0-10.000 ppm i precisió de la mesura ±100ppm.
- Analitzador a part o sensors electroquímics interns de l’anterior, per mesurar H2S i
CO amb compensació de H2. Rang de mesura per al H2S de 0-5000ppm i precisió de
la mesura ±100ppm. Rang de mesura per al CO de 0-500ppm i precisió de la mesura
±100ppm.
- Manòmetre diferencial, amb un rang de mesures de fins a 200 mbar i una precisió de
0,01 mbar.
- Sonda especial amb capacitat per a mesurar temperatures de fins a 100 ºC, amb una
resolució de 0,1 ºC. La sonda ha de disposar d’un carret de 25 metres de longitud.
- Sonda sònica de mesura de nivell de lixiviats fins a 30 m de profunditat.
- Plomada per a mesura de la profunditat de pous fins a 25 m de profunditat
- Detector multigasos personal de mesura de gasos inflamables i tòxics.
- Màscares de protecció requerides per l’avaluació de riscos corresponent
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7. Confidencialitat de la informació
D’acord amb la clàusula 36 del Plec de clàusules administratives particulars l’article 133
de la LCSP, GeoAmbient Consultoria Geològica, SLU, haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys, a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
Així mateix, no tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin
caràcter de documents d’accés públic.
8. Termini de garantia
No s'estableix termini de garantia, ja que en tractar-se d'un contracte de mera activitat en
el qual es van presentant periòdicament els informes pertinents, es considera que no és
necessari establir un termini de garanties, de conformitat amb la clàusula 31 del Plec de
clàusules administratives particulars.
9. Obligacions laborals i tributàries
Entre el personal de GeoAmbient Consultoria Geològica, SLU i l’Ajuntament de Mollet
del Vallès no existeix cap vincle de dependència funcionarial ni laboral, essent
responsabilitat de la societat el compliment de les obligacions laborals i tributàries.
10. Jurisdicció
Amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, serà d’aplicació el procés
administratiu i la jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se les parts als Tribunals
que fossin competents per conèixer les qüestions que se suscitin.
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I com a senyal de conformitat i d’acceptació, estenen i signen aquest contracte.
PER L’AJUNTAMENT,
EL REGIDOR
COORDINADORA D’ÀREA

PEL CONTRACTISTA,
GeoAmbient Consultoria Geològica, SLU

Raúl Broto Cervera

Albert Sabanès Fiter

EL SECRETARI,

Valentin Gómez Sánchez
8
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