La present memòria es redacta per tal de donar compliment al que disposa l’article 28 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació.
Objecte del contracte
Resulta necessari procedir a la contractació dels serveis de recollida dels residus domèstics,
fracció orgànica, resta, estris, paper i cartró, envasos, tèxtil, olis domèstics i neteja viària del
municipi, d’acord amb les característiques i especificacions tècniques establertes en el plec de
prescripcions tècniques corresponent.
Necessitat del contracte
D’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016), la justificació de la no divisió en lots de
l’objecte del contracte s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars. En
aquest sentit l’article 116 i article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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, es motiva
la necessitat del contracte en els termes previstos en la citada Llei de la següent manera:
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, en l'article 25 atribueix als Ajuntaments
competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en
matèria de gestió dels residus sòlids urbans, establint, així mateix, en el seu article 26 apartats
a) i b) l'obligació de prestar aquest servei, així com el de neteja viària i tractament de residus.
Aquesta competència genèrica es completa amb el que es disposa en l'article 12.5 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (d'ara endavant LRSC), que estableix
expressament que "correspon a les Entitats locals com a servei obligatori, la recollida, el
transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, comerços i serveis en la
forma en què estableixin les seves respectives ordenances en el marc jurídic del que s'estableix
en aquesta Llei i de les quals si escau dictin les Comunitats Autònomes”.
En aquest sentit, per la seva banda, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya, en el seu
article 42 disposa:
1. La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.
2. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el
servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels
residus municipals.
3. El municipi ha de gestionar el servei a què fa referència l'apartat 2 segons les
determinacions bàsiques següents:
a) L'ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la
recollida en les condicions establertes per la normativa municipal aplicable.
b) L'ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del programa
general i el programa de gestió de residus municipals formulats per la Generalitat.
c) L'ajuntament ha de prendre les mesures necessàries per garantir que en les
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operacions de gestió del servei es compleixen els objectius especificats per l'article 2.
...”
La voluntat de l’Ajuntament de Llinars del Vallès és complir amb el que estableix la LRSC, relatiu
a la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i
el reciclatge, segons es determina en l'article 22 d'aquesta norma:
“Article 22. Objectius específics de preparació per a la reutilització, reciclatge i
valorització.
1. A fi de complir els objectius d'aquesta Llei i d'avançar cap a una societat del
reciclatge amb un alt nivell d'eficiència dels recursos, el Govern i les autoritats
competents hauran d'adoptar les mesures necessàries a través dels plans i programes
de gestió de residus per a garantir que s'aconsegueixen els següents objectius i, si
escau, els que s'estableixin:
a) Abans de 2020, la quantitat de residus domèstics i comercials destinats a la
preparació per a la reutilització i el reciclatge per a les fraccions de paper, metalls,
vidre, plàstic, bio-residus o altres fraccions reciclables haurà d'aconseguir, en conjunt,
com a mínim el 50% en pes.
b) Abans de 2020, la quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició
destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i una altra valorització de
materials, a exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de
la llista de residus, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts.
2. Cada tres anys, les Comunitats Autònomes remetran al Ministeri de Medi Ambient, i
Medi rural i Marino la informació necessària per a la verificació del compliment dels
objectius previstos en aquest article”.
Així mateix, és voluntat de l’Ajuntament vetllar per l'assegurament de la qualitat del servei de
neteja viària i de recollida de residus en tota la població i especial als nuclis urbans, garantint la
salubritat i higiene i les bones pràctiques ambientals, establint criteris d'eficiència, de
racionalització dels recursos d'acord amb la realitat dels diferents espais públics i la
implementació de sistemes de seguiment i control del nivell de qualitat exigits en la seva
execució.
D'altra banda, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de
2018 per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus marca l'objectiu de
reciclar el 65% dels residus urbans en 2035. La Unió Europea fixa objectius obligatoris de
reciclatge de residus urbans que aniran creixent de forma gradual fins a aconseguir el 65% en
2035, així com de reduir-los en els abocadors fins a un màxim del 10% en aquest mateix any.
L'objecte del contracte el constituirà la gestió dels serveis públics de neteja viària, que comprèn
la neteja de vials públics, voreres, calçades, escales, places, parcs, àrees per als vianants en
zones enjardinades, jardins, àrees d'estacionament, túnels, incloent escombratge i aigualeig,
incloent l'esbrossat de qualsevol tipus de via.
Al seu torn constitueix la gestió de la recollida de residus, fracció resta i lliurament a planta de
transferència, classificació o tractament, recollida de residus assimilables a escombraries
domiciliàries procedents de centres comercials i petites indústries que estiguin situats en el
Terme Municipal. Es pretén millorar i ampliar les ràtios de recollida de residus de la fracció
envàs lleuger i fracció paper-cartó i el seu lliurament a gestor de residus autoritzat. També es
gestionarà la recollida de residus de la fracció matèria orgànica compostable, així com el seu
lliurament a planta de tractament o gestor de residus autoritzat, tot això segons l'especificat en
el Plec de Prescripcions Tècniques.
Per tant, el contracte és necessari per al compliment i realització de les finalitats institucionals
de l’Ajuntament.
Exposada la naturalesa de la necessitat a satisfer ha d'assenyalar-se quant a l'extensió del
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contracte, que aquest abastarà la totalitat del terme municipal de Llinars del Vallès.
Sobre la base de l'anterior i de conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, s'indica que, el contracte dissenyat en el Plec de
Prescripcions Tècniques és idoni en el seu objecte i contingut per a satisfer les necessitats que
ho justifiquen.
Divisió en lots
Aquest contracte no serà objecte de divisió en lots, en compliment del que es disposa en
l'article 99 de la LCSP, pels motius que s'exposen:
a) Tenint en compte la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, que fixa els
objectius obligatoris de reciclatge de residus urbans que aniran creixent de forma gradual fins a
aconseguir el 65% en 2035, és necessària la conceptuació unívoca dels serveis de neteja viària i
de recollida de residus de manera que es garanteixi sense risc en l'execució aconseguir els
objectius marcats com a obligatoris en tal directiva. Únicament si una sola empresa és la que
gestiona el servei, és possible articular els procediments que permetin obviar les dificultats
tècniques que indubtablement impossibilitarien la seva correcta execució.
Així, la neteja viària inclou la neteja de grans esdeveniments, solars, desbrossament de
material vegetal, neteja i buidatge de papereres, i que aquests serveis generen una gran
quantitat de residus que són dipositats en els contenidors situats en la via pública, no obstant
això, el seguiment dels objectius a aconseguir per a donar compliment als objectius marcats
només pot ser realitzat i justificat per l'empresa de recollida, a través dels albarans de
lliurament en les plantes de transferència i/o tractament.
Aquesta situació genera clarament un conflicte d'interessos i/o de competències entre totes
dues empreses, ja que, si l'empresa de neteja viària diposita els residus en contenidors de
manera no segregada, produeix un excés d'impropis o dipositar residus reciclables en
contenidors de fracció de resta, la qual cosa significaria que aconseguir els objectius marcats
seria impossible i per tant es donaria clar incompliment en l'objecte del contracte.
Per tant, com els interessos de l'empresa encarregada de la neteja viària mai estaran vinculats
als objectius marcats, com sí ho estan els de l'empresa de recollida de residus, aquest fet
perjudicial per a la consecució dels objectius del contracte i fixats per la UE no serien evitables.
Per això, es considera que l'única manera viable d'aconseguir els objectius obligatoris passa
perquè el servei es realitzi de manera unitària, amb la coordinació i sinergia que són
indispensables per a dur a terme l'objecte del contracte a bon terme, especialment considerant
l'afecció del contracte amb la fi última de vetllar per la salubritat de la població
L'estructura tècnica i de comandament (gerència, tècnics, comandaments intermedis,
administració, taller), que són necessaris en tot el contracte i que haurien de duplicar-se en
serveis segregats, resultaria d'impossible coordinació en entrar en conflicte la defensa de cada
potestat organitzativa empresarial i la defensa del seu propi interès empresarial, la qual cosa
produiria greus dificultats tècniques per a concloure els serveis de manera que no es lesionés
l'interès general.
En un servei fragmentat, el personal de neteja viària no manipula els contenidors de la via
pública, per exemple, per a netejar els residus caiguts sota aquests o recol·locar-los en el seu
lloc –quan per l'acció de tercers aquests hagin estat desplaçats- perquè la manipulació
d'elements que no formin part del seu àmbit competencial provoca conflictes, reclamacions i
l'elusió de responsabilitats. En una gestió d'aquestes característiques, s'impossibilita la
coordinació, tant de les tasques de neteja com les pròpies de la recollida en aquests punts, la
qual cosa suposa que tècnicament perilla la correcta execució del contracte.
Una situació similar es dona amb els residus, que, per falta de civisme, es dipositen per fora
dels contenidors. En un servei conjunt el personal de neteja viària, al seu pas per un
emplaçament de contenidors, a més de netejar l'entorn d'aquest, recollirà els residus dipositats

Codi Validació: 5L5WAH43FFD2WTFX5FE75SEJY | Verificació: http://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

per fora dels contenidors i els introduiria en ells.
No obstant això, en un servei separat això implica la manipulació d'elements que no formen
part del seu àmbit de competències, per la qual cosa no podria fer-ho i els residus quedarien
dipositats per fora del contenidor fins que correspongui la seva recollida pel servei
corresponent, la qual cosa implica dificultats a l'hora de realitzar el servei obligant a
reestructuracions continuades tant de personal com de mitjans materials que afecta a la
correcta execució del contracte, i els consegüents perjudicis sanitaris que d'això deriven.
D'altra banda, els problemes o desavantatges de la separació de serveis s'incrementen
considerablement en el cas d'actuacions extraordinàries o en les neteges especials amb motiu
de celebracions de festes i esdeveniments de major rellevància que se celebren en el municipi.
Per a una execució òptima de la neteja de les zones afectades per la celebració d'aquest tipus
d'esdeveniments de gran magnitud és imprescindible l'acció coordinada del servei de neteja
viària amb el servei de recollida de residus, perquè qualsevol descoordinació o mancança
podria tenir conseqüències molt negatives en el desenvolupament òptim de la neteja de cada
zona. En cas de serveis realitzats per diferents empreses es creen conflictes, per això, és
imprescindible que, en el servei de neteja, qui dirigeixi i coordini la neteja de la zona i els seus
voltants, conegui bé i pugui gestionar tots els mitjans implicats en la neteja i la recollida de
residus, i això només s'aconsegueix gestionant els serveis de forma conjunta. Separar els
serveis de neteja viària i recollida de residus d'aquest tipus d'esdeveniments i zones, provoca
tal pèrdua de sinergia enfront d'una gestió conjunta d'aquests, que es veurien vulnerats
clarament els objectius que persegueix aquest contracte.
A l'exposat, ha d'addicionar-se que l'estabilitat pressupostària, control de la despesa i eficient
utilització dels fons destinats a la contractació dels serveis, es configuren en l'article 1 de la
LCSP com a principis rectors de la contractació. Doncs bé, tals principis no serien objecte de
compliment amb la divisió en lots, la qual cosa no és una qüestió intranscendent considerant
que els serveis es financen públicament i que un increment dels costos en un contracte de
quantia tan significativa, esdevindria en una reconsideració d'aquest, minorant prestacions i
per això la seva qualitat, la qual cosa no conduiria a una correcta prestació d'aquest. Referent a
això cal indicar que els costos es veurien innecessàriament incrementats per la duplicitat de
mitjans comuns (Gerència, Tècnics, Comandaments Intermedis, així com els seus costos
associats), duplicitat de mitjans materials (Naus, maquinària i eines) i increment de costos
d'operació.
D'aquesta manera, la integració de totes les prestacions de serveis recollits en el contracte, té
també sentit per a incrementar la seva eficàcia, l'eficiència en l'execució de les prestacions i al
seu torn, aprofitar les economies d'escala que possibilita aquesta integració, en línia amb
l'article 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, constituint les diverses prestacions que
formen part de l'objecte, matèria de la mateixa naturalesa, com també s'analitza a continuació.
Just, és en aquest punt on podem comparar els escenaris de l'eficiència en els costos, fruit de
prestar els serveis de gestió de recollida i neteja per un únic operador.
A més, des del punt de vista del compliment dels preceptes assenyalats en la Llei 22/2011 de
residus i sòls contaminats, relatius a l'obligatorietat del compliment dels ràtios de recollida per
part de les Administracions, norma que trasllada la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament
Europeu i del Consell, que fixa els objectius obligatoris de reciclatge de residus urbans que
aniran creixent de forma gradual fins a aconseguir el 65% en 2035, aquests seran d'impossible
compliment en el cas de segregar la recollida de les diferents fraccions, tenint en compte que
unes són valoritzables pel concessionari i unes altres no.
Per tant, atenent a l'anteriorment justificat i sabent que la gestió de residus ha de millorar-se i
transformar-se en una gestió sostenible de les matèries amb la intenció de protegir, preservar i
millorar la qualitat del medi ambient, així com a protegir la salut humana, assegurar-se que els

residus es valorin com a recursos, facilitar la transició a una gestió més sostenible de les
matèries i a un model d'economia circular i aconseguir els objectius marcats, per tal d’evitar les
sancions per dur a terme operacions de tractament de residus i sistemes de gestió de residus
que infringeixin les disposicions de la citada Directiva, es conclou que l'única via que possibilita
complir passa perquè el contracte no ha de ser divideixo en lots, perquè tècnicament es
dificulta la correcta execució de l'objecte del contracte.
Insuficiència de mitjans
En aquest sentit, l'Ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials adequats per a dur
a terme un servei amb les característiques, objectius i abast que figura en els plecs, a més és
necessària una qualificació especial que únicament les empreses del sector poden preveure
d'una manera eficaç.
Elecció del procediment de licitació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació harmonitzada
d’acord amb l’article 22 de la LCSP, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació
amb més d’un criteri de valoració, d’acord amb allò que estableixen els articles 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
Classificació i solvència
Solvència Econòmica
D’acord amb el previst als articles 74 i 87 de la LCSP:
Declaració sobre el volum mínim de negoci en l'àmbit objecte del contracta que referit al millor
exercici dins dels tres últims anys disponibles correspongui com a mínim a una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte ([·] IVA exclòs).
El mitjà d'acreditació seran els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresa hi estigués inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d'estar inscrita. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
volum anual de negocis mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

-

Una relació dels principals serveis i treballs dels tres darrers anys, en l'àmbit d'activitats
objecte del contracte, que inclogui imports, dates i els destinataris públic o privat,
avalada pels certificats de bona execució, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic, o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat emès
per aquest, o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que tingui que acreditin la realització de la prestació.

-

L'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de
declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims
tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser igual o superior al 70 per cent
de l'anualitat mitja del contracte.

-

Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu
de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
En concret l’empresa haurà d’acreditar que disposa d'un Tècnic/a qualificat de la
branca tècnica o científica, tal com Enginyer/a, Enginyer/a tècnic/a, Llicenciat/da
en Ciències Ambientals o titulació similar.
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Solvència Professional

-

Hauran d’acreditar que disposen dels certificats de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental següents:
- ISO 9001, o equivalent
- ISO 14001, EMAS o equivalent

Malgrat que la classificació del contractista no és requisit indispensable, els licitadors que
concorrin, que acreditin estar degudament classificats en el grup R, subgrup 05, categoria 5 i
grup U, subgrup 01, categoria 5, restaran exempts de presentar la documentació relativa a la
solvència econòmica/financera i tècnica/professional.
Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
Atès que el servei s’inicia en previsió el 2020, el pressupost de licitació de 5.231.841,16 €, IVA
exclòs, pels 5 anys de durada del contracte i que es subdivideix en els següents exercicis
pressupostaris : contracte i que serà desglossat de la següent forma i en els conceptes que
s’indiquen tot seguit:
PRESSUPOST DEL
CONTRACTE
COSTOS DIRECTES
ANUALS
DESPESES GENERALS
I BENEFICI
INDUSTRIAL (COSTOS
INDIRECTES)
EXECUCIÓ MATERIAL

2020

2021

2022

2023

2024

TOTALS

1.118.431,68
€

1.118.431,68
€

1.118.431,68
€

1.118.431,68
€

1.118.431,68
€

5.592.158,40
€

111.843,17 €

111.843,17 €

111.843,17 €

111.843,17 €

111.843,17 €

559.215,85 €

1.230.274,8
5€

1.230.274,8
5€

1.230.274,8
5€

1.230.274,85
€

1.230.274,85
€

6.151.374,25
€

13.984,52 €

69.922,60 €

CAMPANYES PPOST.
RSU
INGRESSOS TOTALS
SELECTIVA
VALOR DEL
CONTRACTE

13.984,52 €

13.984,52 €

13.984,52 €

13.984,52 €

-141.752,65
€
1.102.506,7
2€

-168.760,58
€
1.075.498,7
9€

-196.814,00
€
1.047.445,3
7€

-225.944,39
€
1.018.314,98
€

I V A (10%)

110.250,67 €

107.549,88 €

104.744,54 €

101.831,50 €

98.807,53 €

523.184,12 €

PREU DE LICITACIÓ

1.212.757,3
9€

1.183.048,6
7€

1.152.189,9
1€

1.120.146,48
€

1.086.882,85
€

5.755.025,30
€

988.075,32 €

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.

-989.455,67
€
5.231.841,18
€
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-256.184,05 €

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix ’article 101 de la LCSP, el valor
estimat del contracte s’estableix en 5.231.841,18 IVA exclòs, el qual incorpora la prestació dels
serveis de les 5 anualitats, l'import del subministrament, un 10% més de l’import per a
possibles modificacions del contracte, d’acord amb el següent detall:

Preu licitació

Exercici

Pressupost (IVA exclòs)
2020

1.102.506,72 €

2021
2022
2023
2024
Altres modificacions

1.075.498,79 €
1.047.445,37 €
1.018.314,98 €
988.075,32 €

5.231.841,18 € (Total)

0 € inclòs al valor estimat

Pròrroga

€0

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (IVA exclòs)

5.231.841,18 €

Durada del contracte
S’estableix una durada total de 5 anys.

Els criteris que serviran de base per considerar quina és la millor proposició relació qualitat preu i que permetran l’adjudicació del contracte, segons siguin avaluables per judici de valor o
de forma automàtica, segons el que s’indica a continuació.
Criteris avaluables a través de judici valor (fins a 45 punts)
Per a l’adjudicació del contracte es valorarà el “projecte d’organització de l’execució del
contracte” i el “projecte per a la innovació de la implantació de serveis”, respecte dels que
s’atorgaran respectivament 35 i 10 punts. Amb dos aparats estan dividits en distints
subapartats que tenen una atribució de punts i que seguidament es descriuen.

Total Punts (35 pp.)

Punts apartat
(7 pp.)

Projecte d’organització i planificació de l’execució del contracte

H..1.1 Organització general

Qualitat , nivell de detall, grau de
concreció en l'organització dels
serveis objecte del present plec.
Cronograma del pla de posada en
marxa dels serveis.
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Criteris de valoració

H.1.2

Disseny, dimensionament i
justificació tècnica

Punts apartat
(6 pp.)

H.1.3

Maquinària, vehicles, equip de
persones

Punts apartat
(7 pp.)

H.1.4 Locals i instal·lacions

Total Punts
(10pp.)

Punts apartat
(1,5 pp.)

H.1.5

Punts apartat
(3,5 pp.)

H.1.6

Punts apartat
(1,5 pp.)

H.1.7

Punts apartat
(3,5 pp.)

H.1.8

Projecte per a la innovació de la implantació de serveis
Qualitat i adequació de la solució
tecnològica al servei de recollida
porta a porta, amb vista a facilitar la
seva utilització pels responsables
Projecte tecnològic, sistemes de
municipals, amén de la seva
comunicació i gestió
adequació al compliment dels
objectius de recollida separada i per
tant de la prognosi plantejada pel
Licitador.
Sostenibilitat ambiental del
Projecte de gestió sostenible del
contracte; materials a utilitzar, vida
contracte
útil dels materials, etc.
Temps de resposta davant
Pla de qualitat i gestió eficient dels incidències, temps de correcció
serveis
errors en les recollides ( mescles de
residus), etc..
Impactes de les campanyes,
Projecte de comunicació ciutadana
mesurament d'aquests, etc.

Criteris automàtics (fins a 55 punts)
Es valorarà l'oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació.
L’oferta més econòmica serà la que presenti una major baixa realitzada respecte el preu de
licitació. La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent
fórmula de valoració econòmica:
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Punts apartat
(15 pp.)

Nivell de detall, qualitat del
contingut, operativa de cadascun
dels serveis, especialment en la
implantació del nou servei porta a
porta, prognosi en la generació i %
de recuperació esperats sobre la
base de la solució tècnica adoptada .
Dotació i adequació a les necessitats
de recollida sobre la base del
dimensionament de la solució
adoptada. Pla de manteniment de
maquinària. Quant als mitjans
humans es valorarà almenys,
l'organigrama per serveis, aplicació
del conveni laboral vigent en
aplicació, percentatge de plantilla
equivalent, pla de prevenció
aplicable, etc.
Detall de les instal·lacions afectes al
servei, plans, distribució, ubicació,
manteniment, plans d'estalvi
energètic, etc.

Po=55·(1-0,85bo)
On:
Po: Són els punts resultants per a l’oferta presentada pel licitador.
bo: Es la baixa que representa l’oferta presentada pel licitador respecte del preu de licitació
expressada en %.
Condicions especials d’execució

-

L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim
conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

-

L’adjudicatari establirà mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la
vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del contracte, que poden
ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles, teletreball, suport econòmic per a
sufragar despeses d’escoles infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc.

-

L’adjudicatari durà a terme formació professional en el lloc de treball que millori
l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i les seves
capacitats i qualificació.

-

L’adjudicatari està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i ha de
disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del
contracte.

-

Es condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores
mínima adscrita a l’execució del contracte i descrita als plecs, sense que procedeixi
suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o
extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments
disciplinaris.

I com a clàusules ètiques, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les
següents:

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Comissió Informativa corresponent, la Junta de Govern Local i a la seva
tramitació.

Llinars del Vallès, data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tècnic de Contractació

