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I. CONDICIONS GENERALS
1- Justificació
L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta
(d’ara en endavant Associació PaP) és una entitat sense ànim de lucre
constituïda a l’empara de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions
(actualment derogada per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques).
Actualment, l’Associació PaP està constituïda per 28 municipis, 1 consorci, 1
mancomunitat i 1 Consell Comarcal, que en conjunt representa més del 60%
dels municipis PaP de Catalunya.
Entre els objectius de l’Associació PaP, de conformitat amb els Estatuts, està el
d’efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.)
de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres
associats (article 2.6 dels Estatuts).
La Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
Reguladora dels Residus obliga a la totalitat dels municipis catalans a efectuar
la recollida selectiva de totes les fraccions i, en especial, de l’orgànica.
Un dels principals problemes de gestionar la fracció orgànica són els impropis
que aquesta pugui contenir, es a dir, aquells residus que no corresponen a la
fracció orgànica. La presència d’aquests impropis a la fracció orgànica dificulta
la seva gestió, malmet la qualitat i incrementa els costos del seu tractament.
Una fracció orgànica recollida selectivament de molt bona qualitat hauria de
tenir un nivell d’impropis inferior al 2%; aquest fet es sol donar en recollides
selectives en origen, en municipis que recullen porta a porta, que van
acompanyades de l’ús generalitzat de la bossa compostable.
Per això, es considera important potenciar-ne el seu ús i estendre’l entre els
municipis.
Atès l’anterior, L’Associació PaP es constitueix, prèvia signatura dels convenis
que resulten procedents, com entitat contractant d’un acord marc per al
subministrament de bosses i fundes compostables a les entitats locals que
són part d’aquest acord marc. L’Associació PaP impulsa i tramita el
procediment de contractació pública de l’acord marc però són les entitats locals
qui adjudicaran i formalitzaran el contracte derivat amb l’adjudicatari de l’acord
marc. També seran les entitats locals qui abonaran el preu del contracte.
En l’annex I es relacionen els ens locals que són part de l’acord marc i, en
conseqüència, a qui s’haurà de subministrar.
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En aquest acord marc tots els termes dels contractes derivats ja
apareixen regulats. L’adjudicatari d’aquest acord marc serà una única persona
física o jurídica.
2- Objecte de l’Acord Marc
L'objecte de l’acord marc és el subministrament (adquisició i distribució) de
bosses i fundes compostables descrites a la clàusula 3.2 als membres que són
part de l’acord marc (annex I).
En l’annex I també s’indica l’estimació aproximada de bosses i fundes
compostables que pot requerir cada entitat local i el nombre de lliuraments a
l’any. No obstant l’anterior, les entitats locals no s’obliguen a complir amb dites
estimacions.
3- Descripció del subministrament.
3.1. Punts de lliurament
L’adjudicatari haurà de lliurar les bosses i fundes compostables, en un termini
màxim de set dies hàbils des que rebi l’encàrrec, amb la freqüència i lloc
següents:
1. Municipis integrats dins la Mancomunitat La Plana. Si bé l’entitat contractant
dels contractes derivats serà la Mancomunitat La Plana el lliurament es
realitzarà de la següent manera:
 Es lliurarà un cop al mes als comerços de cada municipi, prèvia trucada
per part de l’adjudicatari a la Mancomunitat per conèixer la necessitat de
material de cadascun d’ells. El nombre de comerços que disposa cada
municipi integrat en la Mancomunitat La Plana són els següents:
AJUNTAMENTS
Aiguafreda
Hostalets de Balenyà
El Brull
Collsuspina
Figaró-Montmany
Folgueroles
Malla
Muntanyola
Santa Eulàlia de Riuprimer
Sant Martí de Centelles
Seva
Taradell
Tona
Viladrau

NOMBRE D’ESTABLIMENTS
9
6
2
1
4
2
2
1
3
1
6
12
14
3
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 Al realitzar el lliurament el comerç signarà un albarà a l’adjudicatari.
Aquest enviarà els albarans, en format Excel o en un format que sigui
editable, a la Mancomunitat per tal que aquesta procedeixi a la
comptabilització i pagament corresponents. Caldrà que l’adjudicatari
custodiï una còpia de cada albarà per si la Mancomunitat en sol·licita la
revisió. L’empresa facturarà mensualment a la Mancomunitat La Plana.
2. Resta de municipis adherits: L’entitat contractant serà cadascun dels
municipis relacionats en l’annex I. En aquest cas el lliurament es realitzarà en
un únic punt i amb la freqüència que s’indica en l’annex I. L’adjudicatari
facturarà directament als ajuntaments a la data del subministrament.

3.2. Tipus de material a subministrar

El material a subministrar són bosses i fundes compostables, per a la recollida
selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb l’estàndard europeu EN 13432 i
amb les certificacions corresponents que ho avalin.
Els materials a subministrar s’agrupen en els següents grups:







Bosses compostables de 7L
Bosses compostables de 10L
Bosses compostables de 25L
Fundes compostables de 40L
Fundes compostables de 90L-120L
Fundes compostables de 240L

El Plec de Prescripcions Tècniques defineix les característiques de les bosses
i de les fundes.
3.3. Obligacions de l’adjudicatari
-

Prestar el subministrament a totes les entitats locals que formen part de
l’acord marc.

-

Designar un/a tècnic/a com a gestor coordinador d’aquest contracte
davant les entitats locals i la Comissionada Tècnica de l’Associació,
que assistirà a les reunions que calgués convocar.

-

L’Associació PaP podrà efectuar al llarg de l’any, dues proves de
qualitat de les bosses i fundes compostables per a verificar que
compleixen les condicions estipulades en el plec de prescripcions
tècniques. Les despeses que s’originin d’aquestes proves es
repercutiran a l’adjudicatari.
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-

En el cas que en alguna comanda els productes siguin defectuosos o
no es lliurin amb bon estat ni en les condicions acordades, l’empresa
es farà càrrec i s’obliga a substituir el material a la major brevetat i
sense cost addicional .

-

Facilitar a l’Associació PAP la fitxa de característiques tècniques dels
productes a subministrar i el Certificats de qualitat corresponents dels
productes a subministrar.

-

Realitzar el servei d’emmagatzematge, control d’estocs i distribució.

-

Lliurar un albarà a cada entitat local, on consti data de lliurament i
nombre de bosses i fundes per a cada tipologia de producte.

-

Lliurar trimestralment a l’Associació PaP en format electrònic, la relació
de lliuraments per a cadascun dels ens locals i per a cada tipologia de
producte.

L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’adjudicatari donaran lloc a
la imposició d’una penalització de 500.-€ per incompliment, sense perjudici que
pugui penalitzar-se successivament a l’adjudicatari si l’incompliment persisteix
desprès d’ésser requerit fefaentment.
4- Òrgan de contractació de l’Acord Marc
L’òrgan de contractació de l’Acord Marc és el President de l’Associació PaP,
amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 (08391 Tiana).
L’accés al perfil de contractant de l’Associació PaP s’efectua a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/apap).

5- Import de licitació i valor estimat del contracte
5.1. L’import màxim de licitació és de 127.594,49.-€ (sense IVA)
El valor estimat de l’Acord Marc (1 any), d’acord amb l’article 88 del TRLCSP,
es fixa en cent vint-i-set mil cinc-cents noranta-quatre euros amb quarantanou cèntims (127.594,49 €) (sense IVA).
5.2. Els preus unitaris màxims, millorables a la baixa, IVA exclòs, de les
bosses i fundes compostables a subministrar són els següents:
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Tipus de bosses i fundes
Bosses compostables de 7L
Bosses compostables de 10L
Bosses compostables de 25L
Fundes compostables de 40L
Fundes compostables de 90L-120L
Fundes compostables de 240L

Preu unitari màxim (sense
IVA) €
0,0441
0,0499
0,1200
0,1800
0,3000
0,5500

5.3. Els preus màxims dels ports seran els següents:
Pel que fa a la distribució establerta en el punt 3.1. Punts de lliurament, es
distingeixen dos preus diferents.
5.3.1. Municipis integrats dins la Mancomunitat la Plana. L’empresa facturarà
a la Mancomunitat cada mes un preu fix de 1.167,49-€, IVA exclòs, pel servei
dels ports tal i com s’especifica en el punt 3.1 del present plec.
5.3.2. Resta de municipis associats. Tenint en compte els punts de lliurament,
subministraments i freqüències establertes en l’annex I, el preu màxim total
dels ports sumarà 2.627,29€ IVA exclòs.

6- Instruccions Internes de Contractació
Atès el valor estimat del contracte aquest és un contracte no subjecte a
regulació harmonitzada. En conseqüència, el procediment de licitació i el
règim d’impugnació es regularà per les Instruccions Internes de Contractació.
7- Període de vigència
L’Acord Marc té una durada d’un any des de la seva formalització. L’Acord
Marc no podrà ésser objecte de pròrroga ni es preveuen modificacions.
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE
L’ACORD MARC
8- Forma, procediment i selecció de l’empresa adjudicatària
L'adjudicació del present Acord Marc es realitza per procediment obert i
tramitació ordinària.
La selecció de l’adjudicatari no s’efectuarà exclusivament en atenció al preu
més baix, sinó que, a més, s’han de tenir en compte els criteris d’adjudicació
que s’especifiquen en el present plec, sense perjudici del dret de l’Associació
PaP a declarar desert el procediment.
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9- Licitadors i presentació de les proposicions

Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i compleixin els requisits
per contractar amb el sector públic exigits pels articles 54 i següents del
TRLCSP, i sense que concorri cap circumstància de les establertes en l’article
60 del TRLCSP.
Poden també presentar proposicions les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 59 del
TRLCSP.
Cadascuna de les empreses que composen l’agrupació ha d’acreditar la seva
capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional d’acord
amb el que s’estableix en el TRLCSP i en el present document.
La vigència de les unions temporals ha de ser coincident amb la del contracte
fins a la seva extinció.
En l’anunci publicat al perfil del contractant hi figura el termini en que s’han de
presentar les propostes i el lloc. L’anunci no es publicarà en premsa.
Les proposicions també es poden trametre per correu. En aquest cas, les
empreses han de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar-la a l’Associació PaP mitjançant correu electrònic abans de la
fi del termini establert. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la proposició
no pot ser admesa. Transcorreguts deu dies naturals següents a la data
esmentada sense haver-ne rebut la proposició, aquesta no pot ser admesa en
cap cas.
D’acord amb l’article 140 del TRLCSP, els licitadors poden indicar en la seva
oferta els aspectes de caràcter confidencial que s’hi incloguin, en especial,
aquells que afectin el secret tècnic o comercial de l’empresa.
Cada sobre ha de contenir la documentació requerida tal i com està
especificat en el present plec. La inclusió de documentació objecte del sobre
3 en un sobre que no correspongui suposarà l’exclusió de la licitació.
Igualment la inclusió de la documentació objecte del sobre 2 o 3 en el sobre 1
també serà un supòsit d’exclusió.
Totes les empreses estrangeres han de presentar els seus documents
traduïts de forma oficial al català o al castellà, de conformitat amb l’article 23
del RGLCAP.
La proposició s’ha de presentar escrita a màquina i no s'accepten les que
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament
allò que l’Associació PaP consideri fonamental per valorar l'oferta.
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10- Contingut de les proposicions
S’han de presentar les proposicions en tres sobres tancats i signats pel
licitador o per la persona que el representi. A cada sobre s’ha de fer constar la
identificació del procediment de contractació, el contingut i el nom del licitador.
Les proposicions han d’anar acompanyades del model de presentació d’oferta
que s’adjunta com a annex II al present plec. Aquest model no s’ha d’incloure
dins de cap sobre.
Les empreses licitadores mantindran la seva oferta fins que es signi el
contracte amb l’adjudicatari, sempre que no s’excedeixi el termini de sis
mesos des de la presentació d’ofertes.
La documentació ha de ser original o còpia degudament legalitzada. Totes les
declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel
licitador o el seu representant.

10.1 Sobre número 1
En el Sobre número 1 (tancat), que porta com a títol “Documentació General”
i el títol de la licitació, s’han d’incloure els següents documents en relació amb
el licitador:
CONTINGUT:
a) Índex del contingut del sobre.
b) Acreditació de la capacitat d’obrar d’acord amb el TRLCSP.
Quan el licitador sigui una persona jurídica ha de presentar original o còpia
autenticada de l’escriptura de constitució, i de modificació, si escau, de
l’empresa licitadora, degudament inscrita en el Registre Mercantil o
corresponent quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació
mercantil. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional,
en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit
en el corresponent registre oficial.
Les persones físiques han d’acreditar la capacitat d’obrar mitjançant còpia
compulsada del document nacional d’identitat. També és necessària
l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic
mercantil.
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Quan es tracti d’empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
han d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’article 72.2 del
TRLCSP.
Les empreses estrangeres no comunitàries han d’acreditar la seva capacitat
d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 72.3 del TRLCSP.
En el cas d’ofertes licitades per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l’efecte, no cal la seva formalització en escriptura pública fins
que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a llur favor. En la proposició
presentada s’ha d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que
subscriuen la UTE i la participació de cadascuna d’elles i el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
Aquestes empreses en unió temporal resten obligades solidàriament davant
de l’Associació PaP i les entitats locals i , en l’escriptura pública de constitució
nomenaran un gerent amb facultats suficients per exercitar els drets i complir
amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
c) Cal acreditar, a més, el poder suficient a favor de les persones que
compareguin o signin l’oferta en nom d’una altra persona, aportant el
corresponent poder i el DNI de la persona que el tingui atorgat.
d) Solvència econòmica i financera
Per acreditar la solvència econòmica i financera els licitadors hauran de
presentar una declaració relativa a la xifra global de negoci i relació de tots els
subministraments realitzats per l’empresa els darrers 3 anys. A més de
presentar els comptes anuals o el seu extracte de l’exercici del darrer any.
e) La solvència tècnica o professional s’acreditarà a través dels següents
mitjans:
 Les empreses licitadores han d'acreditar experiència en la producció i/o
comercialització de bosses i fundes compostables (mínim 1 any).
 S’hauran de lliurar mostres de les bosses i fundes compostables
objecte del subministrament amb les mateixes característiques
tècniques a les exigides en el plec de prescripcions tècniques.
f) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició de contractar
de l’article 60, en la forma prevista en l'article 73 del TRLCSP, d’acord amb el
model contingut a l’annex III d’aquest plec.
g) Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, d’acord amb el model contingut a l’annex IV d’aquest plec.
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h) (OPCIONAL) Certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors vigent o
declaració responsable d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
Les empreses inscrites en el registre de licitadors estan exemptes de lliurar
materialment la següent documentació:
-

Escriptures públiques o documents constitutius i de modificació de la
persona jurídica (personalitat jurídica i objecte social);

-

DNI i escriptures públiques o documents acreditatius de les persones
facultades per licitar i/o firmar contractes (capacitat d’obrar i
representació);

-

Dades i documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació,
sempre i quan figurin en les dades reflectides en el Registre;

-

Declaració responsable de no trobar-se en cap situació d’incapacitat de
contractar segons el que estableix l’article 60 del TRLCSP;

-

Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

i)Les empreses que pertanyin a un grup empresarial han de presentar una
declaració sobre el grup empresarial al qual pertanyen, amb indicació de la
denominació del grup i de les empreses que el componen, d’acord amb el
model contingut a l’annex V d’aquest plec.
j) Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de
submissió a la jurisdicció dels tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidències que puguin sorgir en el contracte, amb renúncia al fur
jurisdiccional estranger que correspondria al licitant, d’acord amb el model
contingut a l’annex VI d’aquest plec.
L’aportació inicial de la documentació a incloure en el sobre 1, excepte
les mostres de bosses i fundes compostables, es podrà substituir per una
declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les
condicions establertes per contractar en els termes de la clàusula 10.1 i
de l’article 146.4 TRLCSP, d’acord amb el model establert en l’annex VII.
El licitador a favor de qui recaigui la proposta d’adjudicació haurà
d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del
contracte, la possessió i validesa dels documents exigits.
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En tot cas l’Associació, en ordre a garantir el bon fi del procediment,
podrà sol·licitar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del
compliment de les condicions establertes per ésser adjudicatari del
contracte.
10.2. Sobre número 2
En el Sobre número 2 (tancat), que porta com a títol “Documentació relativa
als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor” i el títol de
la licitació, s’inclouen els documents acreditatius del compliment dels criteris
d’adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor i la documentació
específica exigida al respecte en el present plec.
En concret, cal incloure la documentació relativa als següents criteris:
-

Característiques tècniques.
Millores addicionals quantificades.

10.3. Sobre número 3
En el Sobre número 3 (tancat), que porta com a títol “Documentació relativa
als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica” i el títol de la
licitació, s’inclouen els documents acreditatius del compliment dels criteris
d’adjudicació ponderables de forma automàtica.
En concret, cal incloure la documentació relativa als criteris oferta econòmica i
termini de lliurament.
Cal presentar oferta de conformitat amb el model de l’annex VIII.
Cal tenir en compte que:
-

Els preus unitaris no podran excedir els preus màxim establerts en la
clàusula 5.

-

Els preus dels ports no podran excedir els preus màxims establerts en
la clàusula 5.

-

El termini de lliurament no podrà excedir el de 7 dies hàbils des que les
entitats locals facin la comanda.

Dins del preu ofert s’entendran incloses totes les despeses necessàries per a
la correcta realització del contracte i, en especial, les generals i d’empresa del
contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris,
despeses d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del
15
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contracte. També s’han d’incloure totes les despeses en concepte
de control i autocontrol de qualitat.

11- Selecció dels adjudicataris
En la present licitació l’òrgan de contractació de l’Associació PaP designarà a
dues persones que l’assistiran en les seves funcions de qualificació de
documentació administrativa i en la valoració de propostes.
Les persones designades examinaran i qualificaran prèviament la validesa
formal dels documents contingut en el sobre número 1 determinant si conté
tot allò exigit en el present document, si existeixen omissions que en
determinin l’exclusió o si existeixen errors que puguin ésser esmenats.
En cas que existeixin errors que puguin ésser esmenats es concedirà un
termini màxim de tres dies hàbils per tal que els licitadors puguin esmenar els
defectes en la documentació presentada en el sobre número 1.
Un cop qualificada la documentació esmentada es determinarà quines
empreses s’ajusten als criteris d’admissió establerts en la TRLCSP i quines
queden excloses.
Seguidament s’obrirà, en acte intern, el sobre número 2 dels licitadors
admesos i es procedirà a la valoració de la documentació continguda en
aquest sobre, aixecant-se acta de tot l’actuat.
La ponderació assignada als criteris no quantificables automàticament
juntament amb les resolucions sobre exclusions degudament motivades i
admissions es donaran a conèixer en l’acte públic d’obertura del sobre
número 3, corresponent als criteris ponderables mitjançant fórmules, que se
celebra en el lloc i data que s’assenyali en el taulell d’avisos del perfil del
contractant de l’Associació PaP.
Elaborat l’informe tècnic de valoració de les proposicions, les persones
designades eleven a l’òrgan de contractació la corresponent proposta o, en el
seu cas, la proposta de declarar deserta la licitació.
12- Selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, documentació
acreditativa de l’aptitud per a contractar i garantia definitiva
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per a que, en el termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent de rebre el corresponent requeriment, presenti la
següent documentació:
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a) La documentació indicada en la clàusula 10.1 cas que en el sobre
número 1 s’hagués presentat una declaració substitutiva. El termini de
compliment d’aquests requisits és el de presentació d’ofertes.
b) Els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, estesos pels òrgans oficials competents en el
moment que recaigui proposta econòmicament més avantatjosa.
En relació amb la garantia definitiva, i vist el que disposa l’article 95.1 del
TRLCSP s’eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia
definitiva.
En les licitacions dels contractes derivats es fixarà, si escau, la garantia
definitiva exigible.

13- Adjudicació
En un termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció de la
documentació anterior l’òrgan de contractació de l’Associació PaP adjudicarà
el contracte
La notificació de l’adjudicació als licitadors expressa la informació continguda
en l’article 151.4 del TRLCSP.
14- Criteris d’adjudicació
La valoració de les diferents propostes es farà amb la puntuació següent :
- Oferta econòmica........................................................ de 0 a 50 punts
- Millora en els terminis de lliurament.............................. de 0 a 5 punts
- Característiques tècniques ....................................... de 0 a 40 punts
- Millores addicionals ................................................... de 0 a 5 punts
Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules:
a) Oferta econòmica. Fins a 50 punts
i. Preus dels productes: Fins a 45 punts
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Puntuació = Puntuació màxima x [1 – (P – Pmin)/Pmin]
on P és el import de l’oferta i Pmin és el import de l’oferta més baixa

Es pot considerar baixa temerària (oferta amb valors anormals o
desproporcionats), d’acord amb allò indicat en l’article 152 del TRLCSP,
aquella que sigui inferior en un 20% o més a la mitjana aritmètica de les
tarifes ofertades.
En tot cas, la valoració de l’oferta econòmica es fa, exclusivament, sobre el
import net ofert, sense incloure l’IVA
ii. Preus dels ports: Fins a 5 punts
Els preus dels ports es valoraran per els dos tipus diferents de lliurament:
municipis integrats dins la Mancomunitat la Plana i resta de municipis
adherits, de la següent manera:
- Puntuació preus dels ports a la Mancomunitat la Plana [MP]. Fins a 1,80
punts
Puntuació [MP] = Puntuació màxima x [1 – (Preu ports – Preu dels ports
mínim/Preu dels ports mínim)]

- Puntuació del preu dels ports a la resta de municipis associats [RM].
Fins a 3,20 punts.
Puntuació [RM] = Puntuació màxima x [1 – (Preu ports – Preu dels ports
mínim/Preu dels ports mínim)]

L’oferta econòmica desglossarà per municipi el preu global dels ports ofert per
“la resta de municipis associats”.

b) Millora en els terminis de lliurament. Fins a 5 punts
El termini màxim de lliurament s’estableix en 7 dies hàbils des que les entitats
locals fan la comanda.
La puntuació en la millora en els terminis de lliurament s’estableix de la següent
manera:
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Reducció de 6 dies el termini de lliurament. 5 punts
Reducció de 5 dies el termini de lliurament. 4 punts
Reducció de 4 dies el termini de lliurament. 3 punts
Reducció de 3 dies el termini de lliurament. 2 punts
Reducció de 2 dies el termini de lliurement 1 punt
Reducció de 1 dia el termini de lliurament. 0 punts

Criteris de valoració que depenen d'un judici de valor:
a) Característiques tècniques: Fins a 40 punts
i. Qualitat del producte. Fins a 30 punts


Gramatge i regularitat del gramatge. 10 punts.



Resistència de la bossa. 10 punts.



Qualitat de la soldadura de la bossa. 10 punts

Amb l’objectiu de valorar la qualitat dels productes, en el termini de presentació
de les proposicions, els licitadors de manera obligatòria hauran de lliurar
mostres de les bosses i fundes compostables objecte del subministrament amb
les mateixes característiques tècniques a les exigides en el plec de
prescripcions tècniques.
ii. Descripció tècnica de la proposta presentada. Fins a 10 punts.
Es valorarà, a més, que la informació sigui ordenada, concisa i sense que
manqui cap criteri a avaluar.
b) Millores addicionals quantificades: Fins a 5 punts.
Millores addicionals relacionades, entre d’altres, amb el servei i repartiment
del producte, millores de caràcter mediambiental, etc.
III. PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
15- Perfeccionament de l’Acord Marc
D’acord amb l’article 27.1 del TRLCSP, l’Acord Marc es perfecciona amb la
formalització.
16- Formalització de l’Acord Marc
L’Acord Marc s’ha de formalitzar en un termini no inferior a 10 dies hàbils ni
superior a 15 dies hàbils.
Totes les despeses que s'originin són a càrrec de l’adjudicatari.
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En cap cas el document de formalització pot incloure clàusules que
impliquin alteració dels elements de l’adjudicació.
En cas que ho sol·liciti el contractista l’Acord Marc pot ser elevat a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització de l’Acord Marc s’ha de realitzar al municipi de Tiana a la seu
de l’Associació PaP
L’adjudicació de l’Acord Marc no genera cap dret de realització de prestacions
concretes. Serà l’adjudicació dels contractes derivats de l’Acord Marc on es
determinaran els subministraments.
IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD
MARC
17- Responsable de l’Acord Marc
L’Associació PaP designa com a responsable de l’Acord Marc al comissionat
tècnic de l’Associació PaP, que desenvoluparà les funcions establertes en
l’article 52 del TRLCSP quant a les obligacions compromeses en l’Acord
Marc.

18.- Subcontractació
L’Associació PaP contempla que hi pugui haver subcontractacions.

19- Revisió de preus
Al tractar-se d’un any de contracte no estarà subjecte a revisió de preus.

20- Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
Tota la informació a la qual l’adjudicatari tingui accés o la derivada de les
tasques a realitzar es considera confidencial, no podent fer cap ús de la
mateixa fora dels termes contractuals ni l’adjudicatari, ni el personal al seu
càrrec, ni els subcontractistes.
En cas que l’adjudicatari accedeixi a dades de caràcter personal les ha de
tractar d’acord amb les instruccions de l’òrgan de la contractació, no les ha
d’utilitzar amb una finalitat diferent a la que figura en l’objecte de l’Acord Marc,
ni les ha de comunicar, ni tant sols per a la seva conservació, a altres
persones. Així mateix, ha d’aplicar les mesures de seguretat establertes en la
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
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Un cop finalitzada la relació contractual, l’adjudicatari ha de retornar
a l’òrgan de contractació totes les dades de caràcter personal a les que ha
tingut accés i qualsevol suport o documents en els que consti alguna
d’aquestes dades.

21- Ús de la llengua catalana
L’adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Associació
PaP derivades de l’execució de l’objecte d’aquest Acord Marc.
Així mateix, l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes han
d’emprar, almenys, el català en les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte de l’Acord Marc.
L’adjudicatari ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
català. Així mateix, assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es pot donar
atenció personal almenys en català.
En tot cas, l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
V. CONTRACTES DERIVATS DE L’ACORD MARC
22- Contractes derivats i òrgans de contractació
Els òrgans de contractació dels contractes derivats són les entitats locals que
formen part del present Acord Marc, en els termes establerts en la seves
normes d’organització.
L’adjudicació del contractes derivats es realitzarà pels òrgans de contractació
de les entitats locals.
El termini d’execució dels contractes derivats no podrà superar el període de
vigència del propi Acord marc.

23- Responsable del contracte
L’òrgan de contractació pot nomenar una persona que, d’acord amb l’article
52 del TRLCSP, actuï com a responsable del contracte derivat, i s’encarregui
de la supervisió i de l’execució del contracte i de dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació contractada.
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24- Pagament del preu
Les entitats locals que formen part de l’Acord Marc són les obligades a
efectuar el pagament del preu del contracte derivat.
L’adjudicatari emetrà per a cada ens local i per a cada subministrament una
factura, on hi figuraran desglossades les quantitats subministrades, el preu
unitari de la bossa i/o funda, el import per a cadascuna de les tipologies
subministrades i el preu dels ports originats en aquell període de facturació
El import base de la factura serà el sumatori de tots els conceptes. A aquest
import caldrà sumar-hi el corresponent IVA.
Les factures s’abonaran en el termini dels 30 dies següents des que la factura
tingui entrada en el registre de l’entitat local corresponent.
25- Obligacions de l’adjudicatària
- aplicar a les entitats locals les condicions ofertes en l’adjudicació de l’Acord
Marc. Per tant, les condicions ofertes pel adjudicatari en la licitació del present
Acord Marc els vinculen en la licitació posterior dels contractes derivats.
- L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels bens subministrats
així com de les conseqüències que es dedueixin per l’Associació PAP, els ens
locals o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o
les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
- Notificar als ens locals afectats i a l’Associació PaP qualsevol incidència
greu que es produeixi.
- Subministrar la següent informació als ens locals i a l’Associació PAP en la
forma i periodicitat que es determina a continuació:
Informe trimestral:
 Quantitats subministrades desglossades per tipologia de producte.
 Incidències: tipus d’incidència, mesures adoptades.
 Llistat de municipis subministrats ordenat alfabèticament i numerats
correlativament.
Informe anual:
 Un informe anual que inclourà un resum per mesos del
subministrament realitzat desglossat per tipologies de material.
 Un resum anual de les incidències que s’hagin produït, suggeriments,
comentaris, etc.
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En tot cas, aquesta informació considerada serà facilitada en suport paper i/o
informatitzada segons el que es convingui amb cadascuna de les entitats
locals i amb Associació PaP)
26- Extinció dels contractes derivats de l’Acord Marc
Són causes de resolució dels contractes derivats les previstes en la TRLCSP
per als contractes de subministrament.
VI. EXTINCIÓ DE L’ACORD MARC
27- Resolució
Són causes de resolució del present Acord Marc les establertes als articles
223, amb els efectes regulats en l’article 225 del TRLCSP i 299 del TRLCSP.
És causa específica de resolució l’incompliment de les condicions i
requeriments tècnics estipulats en el plec de prescripcions tècniques atesa la
importància que l’Associació PaP atorga a la qualitat. L’òrgan de contractació
podrà resoldre el contracte a la vista de les proves de qualitat que l’Associació
PaP efectuï. Aquesta causa de resolució s’aplicarà sense necessitat
d’efectuar un requeriment previ de compliment a l’adjudicatari i amb
independència que abans no s’hagin imposat penalitzacions. L’adjudicatari no
podrà reclamar a l’Associació PaP cap tipus d’indemnització.
És causa específica de resolució l’ incompliment de les obligacions previstes
amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les
obligacions que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això,
amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual,
l’Associació PaP pot requerir a l’adjudicatari per al compliment de les
obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de
penalitats previst en l’article 212 del TRLCSP.
28- Prevalença de documents
En cas de contradicció entre els documents contractuals, s’ha d’estar al
següent ordre de prelació:
1r. Plec de bases
2n. Oferta acceptada

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
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ANNEX I. LLISTA D’ENS LOCALS ADHERITS I DADES DE SUBMINISTRAMENT

Nom de l'en local
Ajuntament de Celrà

núm. bosses
Núm. Bosses 7L per núm. bosses 10L
25L per any (68
any (42 x 42 cm)
per any (45 x 43cm)
x 60 cm)
283.500

Ajuntament de Collbató

2.100

núm. Bosses
40L per any
(70 x 70 cm)
6.000

núm. fundes núm. fundes
90L-120 L per
240L per
any
any
2.000

2.200

Consell Comarcal del Pallars
Sobirà

199.500

Ajuntament de Darnius

16.800

200

Ajuntament de L’Arboç

42.000

19.950

12.000

3

4.000

500

1
2

1.600

12.000

11.000

Mancomunitat la Plana
Ajuntament de Miravet

25.200

Ajuntament d'Olèrdola

14.700

Ajuntament de Pinell de Brai

39.900

Ajuntament de Riudecanyes

31.500

Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera

3
1

2.100

600.600

núm.
Lliuraments a
l'any

85.050

segons establert
al punt 3.1
1
1
2

8.400

109.200

2.800

200

2

600

2

Ajuntament Sant Llorenç de
Morunys

12.600

Ajuntament de Torrelles de
Llobregat

12.600

1

Ajuntament de Verdú

33.600

1
2

Ajuntament de Vilablareix

105.000

TOTAL

756.000

772.800

5.250

120.750

1

600

6.000

2.000

2.000

24.200

29.500
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ANNEX II. MODEL PRESENTACIÓ OFERTA
Segell d’entrada

NOM DE L’EMPRESA..............................................................................................................
ADREÇA......................................................................................................................................
CODI POSTAL........................................ POBLACIÓ............................................................
N.I.F. .........................................................
TELÈFON.................................................FAX ...............................................................
Persona de contacte ...................................................................................
Adreça de correu electrònic:........................................................................
LLIURA A : ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA
PORTA A PORTA
......
sobres
per
participar
al
procediment
......................................................................................................................................

Signatura de qui fa el lliurament:
D.N.I. .............................................

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A
PORTA
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la
normativa que la desenvolupa, les dades de caràcter personal contingudes en el present
formulari són recollides en un fitxer de titularitat de l’Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Selectiva Porta a Porta. El tractament té únicament la finalitat de procedir al control
de la presentació d’ofertes, d’acord amb allò establert pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La presentació d’ofertes implica prestar el consentiment per al tractament de les dades en els
termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es pot
efectuar en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Associació de Municipis
Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta.
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ANNEX III. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS
EN CAP PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR DE L’ARTICLE 60 TRLCSP

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables,
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que la persona a la qual represento no es troba en cap prohibició de contractar
de l’article 60 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

I, perquè així consti, signo aquesta declaració

_________________,_____ de _____________de 201_
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ANNEX IV. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables ,
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que la persona a la qual represento està al corrent de les seves obligacions
tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

I, perquè així consti, signo aquesta declaració

_________________,_____ de _____________de 201_
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ANNEX V. MODEL DECLARACIÓ GRUP D’EMPRESES

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables ,
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que la persona a la qual represento pertany al grup empresarial
____________________ (indicar nom complert) compost per les empreses que
s’indiquen a continuació:

I, perquè així consti, signo aquesta declaració

_________________,_____ de _____________de 201_
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ANNEX VI. MODEL DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ A LA JURISDICCIÓ
DELS TRIBUNALS ESPANYOLS (pel cas d’empreses estrangeres)

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables,
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que la persona a la qual represento se sotmet a la jurisdicció dels tribunals
espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que puguin sorgir en
el present contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que
correspondria

I, perquè així consti, signo aquesta declaració

_________________,_____ de _____________de 201_
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ANNEX VII. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables,
DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que compleixo amb les condicions establertes per contractar en els termes de
la clàusula 10.1 del Plec de Condicions i de l’article 146.4 del TRLCSP.
Cas que recaigui proposta d’adjudicació al nostre favor acreditarem davant
l’òrgan de contractació, en el termini que ens sigui requerit, el compliment de
les condicions establertes en la clàusula 10.1 del Plec de Condicions.
Les condicions anteriors hauran de concórrer a la finalització del termini de
presentació de les proposicions, sense perjudici d’aquelles condicions que
també han de concórrer en el moment en que recaigui proposta d’adjudicació al
nostre favor.
Que s’aportarà la documentació objecte de la clàusula 10.1 del Plec de
Condicions en qualsevol moment anterior cas que l’Associació PaP ho sol·liciti.

I, perquè així consti, signo aquesta declaració

_________________,_____ de _____________de 201_
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ANNEX VIII. MODEL DE PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS
AUTOMÀTICS

__________________, amb document d'identitat núm._____________, en nom
propi / en nom i representació de __________________, segons s’ha acreditat,
amb domicili a efectes de rebre notificacions ______________, com a licitador
de l’Acord Marc per al subministrament de bosses i fundes compostables,
m’obligo, cas d’adjudicació del contracte al meu favor, a complir la següent
proposta:
1. Oferta econòmica:

Tipus de bosses i fundes

Oferta per preu
unitari

IVA

Bosses compostables de 7L
Bosses compostables de 10L
Bosses compostables de 25L
Fundes compostables de 40L
Fundes compostables de 90L-120L
Fundes compostables de 240L

2. Preus dels ports
2.1 Municipis
integrats
dins
la
Mancomunitat
Plana..........................
2.2 Resta de municipis adherits..............................

la

Desglossament d’aquest quantitat per municipi. Aquest desglossament
ha de tenir en compte el nombre de lliuraments a l’any a cada municipi.
La suma total ha de coincidir amb el preu ofertat en el punt 2.2:
Celrà
Collbató
CC del Pallars Sobirà
Darnius
L’Arboç
Miravet
Olèrdola
Pinell de Brai
Riudecanyes
Sant Esteve de Palautordera
Sant Llorenç de Morunys
Torrelles de Llobregat
Verdú
Vilablareix
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3. Termini de lliurament: en el termini de [..indicar número...] dies hàbils
des que es realitzi la comanda.

I, perquè així consti, signo aquesta proposta a

_________________,_____ de _____________de 201_
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