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X2021001796 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS ALS 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.

Actualment, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany gestiona el servei comarcal de
recollida i de transport dels residus dels municipis de Banyoles, 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.
Havent vençut el contracte actual i vistes les delegacions dels ajuntaments de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porquers, Sant
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls a favor del Consell Comarcal, es fa
necessari procedir a una nova licitació del servei.
Es redacta aquesta memòria per donar compliment a les exigències legals establertes
en els articles 28, 63.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014. així com l’article 73 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques aprovat mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre,

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

1. Objecte del contracte i classificació
1.1 Objecte
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de RECOLLIDA DEL REBUIG,
LA MATERIA ORGÀNICA, EL PAPER, EL VIDRE I ELS ENVASOS DELS RESIDUS
MUNICIPALS DOMÈSTICS I COMERCIALS del Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
que comprèn els municipis de CAMÓS, CORNELLÂ DEL TERRI, CRESPIÀ,
ESPONELLÀ, FONTCOBERTA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR, SERINYÀ i VILADEMULS, i incorpora el subministrament dels
camions compactadors de recollida de residus i els contenidors equipats amb la
tecnologia d’identificació necessària per a la prestació del servei.
Es tracta d’un contracte mixt de serveis i subministrament. Del desglossament del
pressupost es pot concloure que la despesa del VEC en concepte de subministrament
de bens és de només 480.428,25 € (IVA exclòs) i representa només un 15,39% del total
del contracte sense modificacions i sense tenir en compte la pròrroga, essent la despesa
en concepte de serveis (2.640.710,28 €) la principal del contracte. Així, i d’acord amb
el establert en l’article 18 de la LCSP ens atendrem al caràcter de la prestació principal
que és la de contracte de servei per determinar les normes que regeixen l’adjudicació
del present contracte.
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1.2 Classificació, segons el RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
correspon al principal del contracte i per tant:
Grup R- Serveis de Transport
Subgrup 5- Recollida i transport de residus
Categoria 4- Igual o superior a 600.000 i inferior a 1.200.000

Pel que fa a la classificació que ha de permetre als licitadors acreditar mitjançant la
mateixa la solvència necessària per a participar en la licitació del present contracte,
d’acord amb l’article 38 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP), correspondria en aquest cas a la categoria 4, per a contractes de servei
d’entre 600.000 i 1.200.000 €, ja que el valor mig anual estimat del present contracte és
de 858.313,10 €.

2. Procediment utilitzat en l’adjudicació

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

Es tracta d’un contracte mixt de serveis i subministrament, però tal i com ja s’ha justificat
en l’apartat anterior, i d’acord amb el establert en l’article 18 de la LCSP ens atendrem
al caràcter de la prestació principal que és la de contracte de servei per determinar les
normes que regeixen l’adjudicació del present contracte. Així l’objecte d’aquest
contracte, a efectes de procediment, es qualifica com a servei d’acord amb l’art. 17 de
la LCSP.
En conseqüència atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la
tramitació d’aquest contracte serà ordinària per procediment obert harmonitzat, quedant
d’aquesta manera garantit que la contractació s’ajusta als principis de llibertat d’accés a
les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i, no discriminació i igualtat
de tracte entre els licitadors.

3. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
D’acord amb el que estableix l’article 28.1 de la LCSP, la contractació del servei de
recollida del rebuig, de la matèria orgànica , el paper, el vidre i els envasos dels residus
municipals domèstics i comercials és necessària per complir i dur a terme el servei de
recollida de residus, que és una competència municipal, que forma part de les finalitats
institucionals del Consell Comarcal.
La realització dels serveis objecte d’aquest contracte requereix d’una elevada quantitat
de mitjans materials i humans. La tipologia i especificitat dels mitjans materials a utilitzar,
el seu elevat cost d’adquisició i la necessitat de personal suficient i qualificat fan que el
plantejament de la realització per mitjans propis sigui ineficient suposant un important
augment del cost del servei.
El material de subministrament que s’adquireix, cubells i vehicles especialitzats, és
necessari i imprescindible per a la realització del servei i és del tot necessari que sigui
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realitzada per l’empresa que hagi de utilitzar-los en la prestació del servei per assegurar
la eficiència i seguretat precisa en els treballs.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany no disposa de mitjans propis suficients, ni
humans ni materials ni infraestructures adients per a la realització dels serveis que
s’inclouen en el plec de prescripcions tècniques d’aquest contracte ( veure Informe
d’insuficiència de mitjans ).
La insuficiència de mitjans fa que sigui necessari externalitzar la prestació d’ aquest
servei.

4. Divisió en lots
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots ja que:
La prestació dels servei de recollida de residus té ple sentit en l´àmbit comarcal, sobretot
en el present cas, en què els municipis tenen poca població i a la vegada tenen nuclis
dispersos. La unificació del servei, compartir maquinària i personal és essencial per
obtenir una correcte prestació que sigui sostenible per aquests municipis tant des de
la vesant econòmica com mediambiental .

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

Aquest servei s’ha vist reduït amb la separació del servei del municipi de Banyoles ,
inclòs al servei comarcal fins ara , i que passarà a prestar-se pel propi Ajuntament,
representa per si mateixa una separació dintre de la contractació, a la vegada que
configura un nou àmbit d´actuació i les seves possibilitats de gestió. La
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DELS CONTRACTES PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRNSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS AL MUNICIPI DE BANYOLES I AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE
L´ESTANY RESPECTIVAMENT, per si mateixa ve a representar una divisió en lots.
D’altra banda la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic
doncs comportaria un risc per a l’execució correcta del contracte en implicar la necessitat
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es veuria
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents.
Així mateix, la contractació en un sol lot permet reduir els costos del servei en poder
optimitzar l’ús dels diferents mitjans de personal, material , equipaments i instal·lacions
fixes, que es poden utilitzar de manera compartida i coordinada entre les diferents
recollides.

5. Consignació pressupostària
Es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d’acord
amb la previsió de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera de la LSCP atès que
s’executarà amb fons propis amb càrrec a les següents partides pressupostàries
aprovades pel Ple del Consell Comarcal en el marc dels Pressupostos del Consell pel
2021.
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La despesa que suposa la licitació del servei, en la mesura que figura incorporada a
l’estat de despeses del Pressupost de 2021, i aquest ha estat objecte d’anàlisi i
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria, es considera que
amb aquesta licitació es dona compliment al que preveu l’art 7.3 de la Llei 2/2012 de 27
d’abril.
Partida

Recollida
Treballs realitz.
comarcal de RSU

altres

empreses

Recollida

21.40.16210.22798
21.40.16210.22799

Treballs realitz. Empreses (rec. comercial)

Així mateix, el Consell Comarcal es finançarà per les aportacions dels ajuntaments
delegants del servei, resultant d’aplicar els costos aprovats anualment, i de les quotes
pels conceptes de taxes i/o preus públics degudament aprovats que corresponguin als
ajuntaments o als particulars dels municipis, de conformitat amb el que s’estableix al
conveni de delegació de competències subscrit en cadascun dels ajuntaments.
Atès que es tracta d’un contracte, la despesa del qual té el caràcter plurianual, el Consell
Comarcal es compromet a establir anualment i respecte els exercicis futurs que resultin
afectats durant l’execució del contracte, l’adequada consignació pressupostària per fer
front a les obligacions econòmiques derivades del present contracte, amb càrrec a
l’esmentada aplicació pressupostària del pressupost corresponent

6. Càlcul del pressupost de licitació 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 pressupost base de licitació per les prestacions es fixa en la quantitat de
3.433.252,38€ IVA inclòs.
El pressupost base de licitació és el resultat de la suma de la base imposable amb un
import de 3.121.138,53 € pels 4 anys de durada del contracte més la quota de l’IVA, al
tipus impositiu vigent del 10 % amb un import de 312.113,85 €.
Any
2021 (octdes)

2022
2023
2024
2025 (genset)

TOTAL

Base imposable

% IVA

Import IVA

Import total

195.071,16 €

10%

19.507,12 €

214.578,28 €

780.284,63 €
780.284,63 €
780.284,63 €

10%
10%
10%

78.028,46 €
78.028,46 €
78.028,46 €

858.313,09 €
858.313,09 €
858.313,09 €

585.213,48 €

10%

58.521,35 €

643.734,83 €

3.121.138,53 €

312.113,85 € 3.433.252,38 €

El pressupost estimat del contracte preveu un 60% de despeses de personal i un 20%
de despeses d’explotació i un altre 20% de despeses d’amortització.
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RECOLLIDA RESIDUS
DESPESES DIRECTES
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES D'EXPLOTACIÓ
AMORTITZACIONS
SUBTOTAL DESPESES DIRECTES
DESPESES INDIRECTES
DESPESES GENERALS 7%
BENEFICI INDUSTRIAL 6%
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES
BASE IMPOSABLE
IVA 10%

TOTAL IMPORT OFERTAT AMB IVA

416.803,83 €
137.815,35 €
135.898,19 €
690.517,37 €

%
60,36%
19,96%
19,68%

48.336,22 €
41.431,04 €
89.767,26 €
780.284,63 €
78.028,46 €
858.313,10 €

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

Amb més detall, s’ha considerat el desglossi de les partides d’acord amb la taula
següent:
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RECOLLIDA RESIDUS
DESPESES DIRECTES
COSTOS FIXES
DESPESES DE PERSONAL
ENCARREGAT
CONDUCTOR
CONDUCTOR/PEÓ
PEÓ
ANTIGUITATS

AMORTITZACIONS
MAQUINÀRIA
TECNOLOGIA MAQUINÀRIA
UTILLATGE
TECNOLOGIA UTILLATGE
AMORTITZACIONS PENDENTS
CAMPANYA IMPLANTACIÓ

COSTOS VARIABLES
DESPESES D'EXPLOTACIÓ
CONSUMIBLES , CONSUMS I ASSEGURANCES
MANTENIMENTS

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

SUBTOTAL DESPESES DIRECTES
DESPESES INDIRECTES
DESPESES GENERALS 7%
BENEFICI INDUSTRIAL 6%
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES
BASE IMPOSABLE
IVA 10%

%

552.702,02 €
416.803,83 €
24.618,95 €
178.835,92 €
35.896,92 €
155.472,18 €
21.979,86 €

80,04%
60,36%
5,91%
42,91%
8,61%
37,30%
5,27%

135.898,19 €

19,68%

62.837,23 €
9.536,10 €
16.453,16 €
20.550,94 €
10.729,63 €
15.791,13 €
137.815,35 €
137.815,35 €
120.895,90 €
16.919,45 €
690.517,37 €

46,24%
7,02%
12,11%
15,12%
7,90%
11,62%
19,96%
19,96%
87,72%
12,28%

48.336,22 €
41.431,04 €
89.767,26 €
780.284,63 €
78.028,46 €
858.313,10 €

TOTAL IMPORT OFERTAT AMB IVA

Pel càlcul dels costos de personal s’han tingut en compte els costos del personal d’acord
a les categories i els valors reconeguts en el conveni d’aplicació, així com, les
necessitats de personal per categoria que s’ha previst en l’estudi tècnic.

CATEGORIA LABORAL SALARI BASE
ENCARREGAT
AUX. ADMIN.
PEO DIA
PEO NIT
PEO ESPECIALISTA DIA
CONDUCTOR DIA
CONDUCTOR NIT

1.558,09 €
1.379,91 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.430,94 €
1.430,94 €

PLUS TÒXIC
PENÓS

PLUS
NOCTURNIT
AT

311,62 €
257,29 €
257,29 €
257,29 €
286,19 €
286,19 €

321,61 €

357,74 €

PLUS
ACTIVITAT
627,53 €
283,38 €
162,62 €
146,42 €
209,62 €
358,17 €
358,17 €

VESTUARI I
TRANSPORT
24,06 €
26,73 €
24,06 €
24,06 €
24,06 €
24,06 €
24,06 €

TOTAL BRUT
MENSUAL
2.521,30 €
1.690,02 €
1.730,41 €
2.035,82 €
1.777,41 €
2.099,36 €
2.457,10 €

PAGA
BENEFICIS
1.467,52 €
1.390,49 €
1.263,76 €
1.263,76 €
1.263,76 €
1.372,15 €
1.372,15 €

PAGA ESTIU
1.558,09 €
1.379,91 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.430,94 €
1.430,94 €

PAGA
SETEMBRE
1.365,04 €
1.400,16 €
1.229,21 €
1.229,21 €
1.229,21 €
1.301,46 €
1.301,46 €

PAGA
NADAL
1.558,09 €
1.379,91 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.286,44 €
1.430,94 €
1.430,94 €

IMPORT
BRUT
ANUAL
€/any
36.204,34 €
25.830,71 €
25.830,77 €
29.495,69 €
26.394,77 €
30.727,81 €
35.020,69 €

SEGURETAT
SOCIAL
EMPRESA
36%
13.033,56 €
9.299,06 €
9.299,08 €
10.618,45 €
9.502,12 €
11.062,01 €
12.607,45 €

COST
EMPRESA
ANUAL
€/Any
49.237,90 €
35.129,77 €
35.129,85 €
40.114,14 €
35.896,89 €
41.789,82 €
47.628,14 €
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ENCARREGAT
Cost per l'empresa
Jornades anuals
Preu/Jornada
Hores per Jornada
Hores anuals de servei
Preu/hora
Hores anuals
PERSONAL NECESSARI

49.237,90 €
235
209,52 €
6,36
1495,5
32,93 €
747,73
0,50

PEÓ DIA
35.129,85 €
235
149,49 €
6,36
1495,5
23,49 €
1.548,16
1,04

CONDUCTO CONDUCTOR
R DIA
/PEO
41.789,82 € 35.896,89 €
235
235
177,83 €
152,75 €
6,36
6,36
1495,5
1495,5
27,94 €
24,00 €
2.870,12
400,00
1,92
0,27

PEÓ NIT
40.114,14 €
225
178,29 €
7,0
1575
25,47 €
4.349,85
2,76

CONDUCTO
R NIT
47.628,14 €
225
211,68 €
7,0
1575
30,24 €
3.026,55
1,92

A aquest càlcul s’ha tingut en compte l’existència del personal a subrogar i la seva
antiguitat consolidada.

ANTIGUITAT ACUMULADA
antiguitat consolidada
+ 1er any
+2on any
+3er any
+4rt any
VALOR MIG

14.509,44 €
18.732,15 €
22.337,11 €
24.276,75 €
30.043,86 €
21.979,86 €

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

El cost del personal previst en l’estudi tècnic (8,22 persones), més l’antiguitat acumulada
i prevista pel període de 5 anys del contracte, representaria un cost de 367150,91 €, que
en el cas de considerar fins a un 5% d’absentisme equivaldria a 385.508,45€.

CATEGORIA
dotació
conductor nit
1,86
conductor dia
1,92
peo nit
2,63
peo dia
1,04
peo especialista
0,27
encarregat
0,5
antigüitat (valor mig anual)
TOTAL

sou anual
35020,69
30727,81
29495,69
25830,71
26394,77
36204,34

% absentisme

SS (36%)
47.628,14 €
41.789,82 €
40.114,14 €
35.129,77 €
35.896,89 €
49.237,90 €

5%

COST
88.588,34 €
80.236,46 €
105.500,18 €
36.534,96 €
9.692,16 €
24.618,95 €
21.979,86 €
367.150,91 €
385.508,45 €

Per altra banda s’ha considerat el cost d’actualitzar les 9 persones a subrogar (més mig
encarregat) a les noves categories previstes en l’estudi del plec tècnic i al cost previst al
nou conveni, i que correspon a 416.803,80 €.
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CATEGORIA
dotació
conductor nit
2
conductor dia
2
peo nit
3
peo dia
1
peo especialista
1
encarregat
0,5
antigüitat (valor mig anual)
TOTAL

sou anual
35020,69
30727,81
29495,69
25830,71
26394,77
36204,34

SS (36%)
47.628,14 €
41.789,82 €
40.114,14 €
35.129,77 €
35.896,89 €
49.237,90 €

COST
95.256,28 €
83.579,64 €
120.342,42 €
35.129,77 €
35.896,89 €
24.618,95 €
21.979,86 €
416.803,80 €

Per aquest motiu s’ha considerat el cost de personal a aplicar en el, el més elevat, de
416.803,83 € i no s’hi ha previst un sobrecost per absentisme, ja que la dotació de 9,5
persones és un 15% superior a la de 8,22 i ja hauria d’incloure i suportar el possible
absentisme.
*Conveni de delegació de competències dels ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià,
Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà,
Vilademuls.

7. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 4.681.707,80 € iva exclòs. Aquest
valor estimat és el resultat de multiplicar les 4 anualitats previstes, incloses les possibles
pròrrogues pel valor estimat anual de 780.284,63 € IVA exclòs més l’import del 20 % del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, que és l’import màxim de les modificacions
previstes en els plecs.

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

El valor estimat del contracte es determina tenint en compte els costos derivats de
l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici
industrial.
Consta a l’Annex I del plec de prescripcions tècniques, l’estudi econòmic de costos
integrants del servei.

Any

Import licitació

Pròrrogues

Modificacions
SUMA (VEC)
previstes
(max
20%)

2021
(oct-des)
2022
2023
2024
2025
2026

195.071,16 €

39.014,23 €

234.085,39 €

780.284,63 €
780.284,63 €
780.284,63 €
585.213,47 €

195.071,16 €
585.213,47 €

156.056,93 €
156.056,93 €
156.056,93 €
156.056,93 €
117.042,69 €

936.341,56 €
936.341,56 €
936.341,56 €
936.341,56 €
702.256,16 €

780.284,63 €

780.284,64 €

4.681.707,80 €

(gen-set)

TOTAL

3.121.138,53 €
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8. Durada del contracte
Per a la prestació d’aquest contracte cal una important inversió en maquinària i
equipament que seran adscrits al servei i que no podran ser emprats per l’adjudicatari
en altres serveis que no siguin els de la contracta sense permís previ per escrit del
consell comarcal.
Això fa que les inversions realitzades no seran susceptibles d’utilitzar-se en la resta de
l’activitat productiva del contractista.
Ateses les necessitats d’inversió, la vigència màxima d’aquest contracte hauria de ser
de 5 anualitats, que és el màxim que permet la LCSP, amb la finalitat que l’empresa
adjudicatària pugui recuperar una part important de la inversió realitzada. La part que no
es recuperi en el període del contracte es traspassarà al proper contractista d’aquest
servei o serà assumida pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Atesa la importància
dels costos de personal, i que el conveni laboral serà vigent fins a 2025, es proposa una
durada del contracte de 4 anys, més 1 any de pròrroga.
El termini de vigència es comptarà des de l’endemà de la signatura del contracte o des
del dia de l’inici de les prestacions, segons s’indiqui en el contracte.

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

L’inici de les prestacions haurà de tenir lloc en un termini de 15 dies naturals, a comptar
des de l’endemà de la formalització del contracte, havent-se d’aixecar la corresponent
acta, signada pel contractista i pel responsable del contracte, per deixar constància
fefaent d’aquest fet.
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi
la continuïtat de les prestacions a realitzar pel contractista com a conseqüència
d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou
contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data de
finalització del contracte originari.

9. Requisits de capacitat, solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional

D’acord amb l’objecte del contracte i el seu import, la solvència econòmica i financera i
la solvència tècnica i professional que cal acreditar, de conformitat amb els articles 87 i
90 de la LCSP és la següent:
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
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De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar amb tots els mitjans següents:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import igual o superior al valor anual mitjà d’aquest contracte:
-

Import mínim:
Import € sense IVA

-

936.341,56 €

Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els imports
i riscos assegurats, i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant el
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança en els casos en què sigui procedent.
b) Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit del servei de recollida de residus
que referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims anys conclosos,
haurà de ser almenys, una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la
seva durada és superior a un any, d’acord amb el següent:
-

Import mínim:
Import € sense IVA

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

-

1.404.512,34 €

Acreditació documental:

Si l’empresari està inscrit en el Registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
En cas contrari per les dipositades en el Registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Les empreses de nova creació, que encara no tinguin comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals, acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el
model 303 declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de
què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de
negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què
aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica i professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica i
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements
tècnics, d’eficàcia, experiència i fiabilitat , que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte realitzats en
els tres últims anys corresponent al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del
contracte. S’haurà d’ indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
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El requisit mínim de solvència serà de l’import acumulat del millor any d’execució
que ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte d’acord
amb el següent:
-

Import mínim:
Import € sense IVA

-

655.439,09 €

Forma d’acreditació:

Aquest treballs o serveis s’han d’acreditar mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest.
A efecte de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà al grup i subgrup de classificació
al qual pertanyen uns i altres.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest
mitjà de solvència tècnica.
b) Indicació del personal que participarà directament en aquest contacte, en
especial l’interlocutor únic de l’empresa.

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

-

Forma d’acreditació:

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i en
particular del responsable de l’execució del contracte, així com dels tècnics
encarregats directament d’aquest. I en concret per participar en la licitació,
almenys un dels directius de l’empresa i el responsable de l’execució del servei
haurà d’estar en possessió del títol d’enginyeria o bé llicenciatura en Ciències
Ambientals o relacionat, i acreditar l’experiència mínima de 3 anys en gestió de
serveis públics de serveis de recollida de residus.
Classificació empresarial
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’estats membres de la
Unió Europea o no signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada
a continuació o una de superior:
Classificació empresarial
-

Grup R- Serveis de Transport
Subgrup 5- Recollida i transport de residus
Categoria 4- Igual o superior a 600.000 i inferior a 1.200.000 euros

Adscripció mitjans personals/materials al contracte: SI
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10. Criteris de valoració de les ofertes
La selecció de l’oferta més avantatjosa per respondre a les necessitats del contracte es
determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir
ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris econòmics i qualitatius definits de la
LCSP.
Analitzades les prestacions i d’acord amb les disposicions legals vigents, consta a
l’expedient el detall dels diferents criteris establerts.
En la valoració de la licitació es considerarà que hi ha una pluralitat de criteris que es
consideraran conjuntament. A continuació es presenta un esquema de les màximes
puntuacions dels criteris de valoració automàtica i els subjectes a judici de valor.
La puntuació màxima de la totalitat de criteris d’adjudicació és de 100 punts

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

S’aplicaran els criteris d’adjudicació i les puntuacions màximes següents ( econòmics
i/o qualitatius ):
1- Criteris de valoració automàtica
Oferta econòmica
Oferta de compra de camions amortitzats
Reducció del termini de desplegament del contracte

60
50
4
6

2- Criteris sotmesos a judici de valor
Proposta tècnica de prestació del servei de recollida i transport de residus (rutes)
Proposta tècnica en vehicles de recollida i de suport
Proposta de vehicles i material de reserva
Proposta de manteniment dels vehicles i maquinaria
Proposta d’accions de millora continuada del servei
Organització i coordinació del servei
Proposta de procediment de resolució d’incidències
Programa de manteniment i reparació de contenidors i àrees d'aportació
Programa de manteniment i substitució dels elements d'identificació

40
15
6
2
2
3
4
3
2
3

Criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules ( 60 punts)
Oferta econòmica (50 punts)
Inclou la suma dels preus de totes les recollides incloses al contracte (IVA exclòs)
corresponents a totes les partides incloses en els capítols de despesa Fixa i de despesa
Variable, per a tots els sistemes de recollida, calculades conjuntament, i inclouen tant la
despesa directa (Despeses de Personal, amortitzacions i despeses d’explotació) com
les despeses generals i el benefici industrial.
Es valorarà segons la fórmula següent:
𝑷𝒍 − 𝑷𝒊
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒊 = 𝟓𝟎 ∗ (
)
𝑷𝒍 − 𝑷𝒎𝒊𝒏
12

ÒRGAN

EXPEDIENT

Memòria justificativa

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 859a4780-3a5a-41c5-82d6-d9c479066ee3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1752374
Data d'impressió: 12/07/2021 08:44:31
Pàgina 13 de 31

SIGNATURES

Ì859a4780-3a5a-41c5-82d6-d9cÇOzbÈee3~Î

DOCUMENT

1.- FIGUERAS BOSCH JORDI (Gerent - Doctor en Biologia), 05/07/2021 12:02
2.- XAVIER ALMANZA ANGLADA (Tècnic de Medi ambient), 05/07/2021 12:17

On:
Punti= puntuació obtinguda per l’oferta i
Pi = Preu de l’oferta i
PL= Preu de licitació
Pmin= Preu de l’oferta més baixa

Millor oferta de compra dels camions amortitzats (4 punts)
A l’annex 7 del Plec Tècnic es descriuen els vehicles pels quals els licitadors hauran de
presentar una oferta per l’import corresponent al valor residual. Es tracta del camió
autocompactador Renault matrícula 8120 DHY i un a escollir entre els dos camions
autocompactadors Mercedez Benz amb matrícula 3623 GND i 5501 GVX. Els licitadors
valoraran l’estat dels camions GVX i GND i mantindran el que estigui en millors
condicions, l’altra quedarà fora de servei i s’haurà de fer oferta de la mateixa manera
que pel vehicle DHY.
L’oferta que proposi un import total més alt per a la compra dels camions amortitzats al
consell comarcal, obtindrà la màxima puntuació, les ofertes es puntuaran Pi de manera
proporcional, segons la fórmula següent:

𝑃𝑖 = 4 ∗

𝑂𝑖
𝑀𝑂

On
Pi és la puntuació obtinguda per cada oferta
Oi és l’oferta en € presentada per cada licitador en base imposable
MO és l’oferta amb l’import més alt, complint les condicions d’aquest apartat

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

Termini de desplegament del contracte ( 6 punts)
Es valora el compromís de termini, a comptar en setmanes, des de la data de signatura
del contracte fins a l’acabament de la implantació del servei, amb el desplegament de
tots els mitjans ofertats en funcionament i tots els serveis en execució.
Es donarà millor puntuació a l’oferta amb la millor proposta per el termini de posada en
funcionament de la contracta, en els termes obligats pel PCT que inclouen la posada en
marxa de la nova recollida porta a porta amb la nova maquinària i la que proposi
addicionalment el licitador, tenint en compte que el temps màxim és de 6 mesos. Es
presentarà calendari/programació d’implantació dels serveis. El servei es considerà
implantat si la recollida es fa d’acord amb el indicat al plec tècnic i amb els camions
bimodals de nova incorporació (o en el seu defecte amb vehicles llogats d’igual
característiques fins a l’arribada dels nous vehicles).
Forma de valoració: Es donarà 6 punts si el període de posada en marxa és igual o
inferior als 3 mesos des de la data de signatura (es considerarà el mes d’agost com
inhàbil).
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Període de desplegament (mesos)
Igual a 6 mesos
Igual a 5 mesos i mig
Igual a 5 mesos
Igual a 4 mesos i mig
Igual a 4 mesos
Igual a 3 mesos i mig
Igual o menys a 3 mesos

Punts
0
1
2
3
4
5
6

La proposta de termini presentada serà la que es tindrà en consideració a efectes de les
condicions especials d’execució i d’establiment de penalitats.

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor ( puntuació màxima 40 punts)
Es valorarà la qualitat dels recursos i la proposta organitzativa presentada. Prevaldrà
que els recursos aportats siguin adequats i degudament justificats per a cada servei,
així com la coherència en la totalitat de la proposta i les sinèrgies entre serveis. Com
criteri general es valoraran les propostes per sobre dels mínims exigits al plec de
prescripcions tècniques .
Mètode de valoració dels criteris

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

Els criteris de puntuació segons cada apartat es valoraran per cada oferta
comparativament seguint el mètode següent; la millor oferta rebrà la màxima puntuació
i la resta seguint el criteri següent:


100% Oferta Excel·lent. Millor Oferta. Quan els recursos, prestacions ofertes i
organització siguin innovadores, aportin avantatges excel·lents, superant en
quantitat i qualitat als demanats al plec amb un servei amb un nivell molt alt de
qualitat i seguretat i que sigui la millor proposta rebuda.



60% Oferta Notable. Quan els recursos, prestació i organització ofertats milloren
notablement i sens dubte el demanat al plec i aporten avantatges, però aquestes no
es consideren excel·lents però són significatives i rellevants.



30% Oferta Acceptable. Quan l'oferta satisfà les necessitats mínimes al demanat
al PPT i aporta algun avantatge poc significatiu o innovació poc rellevant.



0 Oferta Suficient. Si la proposta satisfà només les necessitats mínimes recollides
al Plec Tècnic. No es detalla l’aportació de recursos requerits o bé se n’aporten de
no sol·licitats al plec, de forma injustificada i que no aporten cap avantatge.

En la puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor es tindran en compte les
propostes que representin una millora en la prestació tant quantitativa com qualitativa
del servei, i també les propostes innovadores, de tipus mediambiental o social.
14
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2.- XAVIER ALMANZA ANGLADA (Tècnic de Medi ambient), 05/07/2021 12:17

Entre d’altres, es tindran en compte les consideracions de tipus mediambiental, com:







Les rutes i itineraris proposats mostrin una coherència que afavoreixi els
menors desplaçaments.
Maquinaria que afavoreixi la reducció de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle.
La col·laboració amb empreses del tercer sector.
Una gestió més sostenible de l’aigua
El foment de l’ús de les energies renovables
La promoció del reciclatge de materials

Cal presentar una memòria tècnica de com a màxim 50 pàgines a interlineat 1 i
tipografia Arial 11, amb la descripció detallada dels següents criteris i que s’ha de
complementar i ser coherent amb les fitxes de l’annex II del PCAP, els quals es
puntuaran d’acord amb els barems següents:

Criteris sotmesos a judici de valor

40 punts

1.- Proposta tècnica de prestació del servei de recollida i transport de
residus (rutes)

15 punts

2.- Proposta tècnica en vehicles de recollida i de suport

6 punts

3.- Proposta de vehicles i material de reserva

2 punts

4.- Programa de manteniment dels vehicles i maquinaria

2 punts

5.- Proposta d’accions de millora continuada del servei

3 punts

6.- Organització i coordinació del servei

4 punts

7.- Proposta de procediment de resolució d’incidències

3 punts

8.- Programa de manteniment i reparació de contenidors i àrees
d'aportació

2 punts

9.- Programa de manteniment i substitució dels elements d'identificació

3 punts

1.- Proposta tècnica de prestació del servei de recollida i transport de residus
(rutes) Puntuació màxima 15 punts.

Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica que detalli l’organització dels
serveis en diferents equips i rutes, detallant amb claredat, la composició i nombre dels
equips humans i materials previstos i que permetin realitzar els treballs amb la major
eficiència, eficàcia i seguretat possibles, detallant les justificacions i necessitats que es
detallen a continuació, de forma desglossada seguint els següents apartats:
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1. A. Organització del servei de recollida porta a porta a habitatges. (5 punts).
Proposta organitzativa de les tres rutes, detallant els mitjans humans i materials,
freqüències dels serveis i programació i disseny de les rutes proposades. En concret es
valorarà:
Adequació del servei proposat als criteris descrits als plecs tècnics. La justificació i
coherència en el dimensionat del servei: rutes, habitatges totals servits, horaris,
adaptació a les necessitats específiques (carrers estrets, habitatges apartats, blocs, ...),
previsió de Kg màxims per ruta, previsió de transferència, descripció de sistemes
previstos de recollida de tèxtil sanitari, gestió de desbordaments. Es valorarà també la
distribució dels recursos utilitzats en les diferents poblacions i la personalització de les
rutes, adaptació als horaris establerts si s’escau, mínima interferència de les rutes en la
vida del municipi (descans del veïnat, horari escolar, laboral, mercats ...).
1.B. Organització i dimensionament del servei de recollida d’àrees tancades (2
punts). Proposta organitzativa d’itineraris, detallant els mitjans humans i materials,
freqüències dels serveis i programació i disseny dels itineraris proposats. En concret es
valorarà:

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

Adequació del servei proposat als criteris descrits als plecs tècnics. La justificació i
coherència en el dimensionat del servei: itineraris, habitatges totals servits, horaris,
adaptació de freqüències a les necessitats específiques (variabilitat estacional, intensitat
diferent, ...), previsió de Kg màxims per ruta, previsió de transferència, descripció de
sistemes previstos de recollida de tèxtil sanitari, gestió de desbordaments, neteja dels
espais, descripció del servei de repassos i recollida de l’entorn dels contenidors i les
àrees.
1.C. Organització i dimensionament del servei de recollida comercial, i resta
industrial (2 punts). Proposta organitzativa d’itineraris, detallant els mitjans humans i
materials, freqüències dels serveis i programació i disseny dels itineraris proposats Es
valorarà la integritat amb altres serveis i la coherència d’itineraris per obtenir el màxim
rendiment dels recursos, i els mínims desplaçaments. Caldrà detallar el mètode de
repartiment de pesos per usuari per facilitar la facturació.
1. D. Descripció i organització dels serveis complementaris (1 punt). Proposta
organitzativa d’itineraris, detallant els mitjans humans i materials, freqüències dels
serveis i programació i disseny del la recollida del vidre, organització del transport de la
FORM al punt de tractament, i altres serveis complementaris de la brigada de reforç o
d’altres que proposi el licitador. Es valorarà l’adequació dels serveis proposats als criteris
descrits als plecs tècnics, la complementarietat amb altres serveis i les propostes
específiques que millorin la recollida en mercats, concerts, fires i altres actes puntuals.
1.E. Descripció de la campanya d’implantació del servei (2 punts). Proposta de la
campanya d’implantació de canvi de model de recollida de residus a cadascun dels
municipis de la comarca, d’acord amb l’annex 9 del Plec Tècnic. Caldrà detallar el total
de recursos humans destinats (hores totals), els mitjans i recursos previstos, el
cronograma i pla de treball. Es valorarà el total de mitjans destinats, l’efectivitat dels
mateixos, així com l’adaptació a les necessitats de cada població. Ús dels recursos i
canals propis de cada municipi. Foment de la participació ciutadana. Canals de
comunicació i difusió.
16
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1.F. Descripció detallada de la tecnologia i material associat al servei (2 punts).
Descripció de la tecnologia d’identificació i seguiment associada al servei i als
contenidors, cubells, i àrees tancades, que permeti la identificació i pesatge de les
diferents aportacions/recollida de residus. Es valorarà la facilitat d’ús, la seguretat,
fiabilitat, la resistència i durabilitat dels equips, així com la facilitat de comunicació entre
ells i la integració amb el programari de seguiment i control. S’haurà de detallar els
equips aportats, i les seves característiques i tecnologies aplicades en la identificació de
cubells i contenidors, targetes, clauers o altres elements identificadors personals de
proximitat per a l’obertura de contenidors o àrees tancades, els sistemes de lectura
embarcats en vehicles, els sistemes de lectura mòbil (canelleres o altres) sistema de
control d’accés a àrees tancades, connexió i compatibilitats amb diferents software de
gestió i sistemes de seguiments proposats, possibilitats de compatibilitat amb els
sistemes de gestió de deixalleria.
1.G. Previsió de modificació dels serveis per incorporar noves recollides (1punt).
Cal presentar una proposta de com es preveu poder modificar el servei per incorporarhi la recollida de noves fraccions: l’oli domèstic i el tèxtil usat, en previsió als canvis
normatius o a noves necessitats. Cal descriure com es preveu que es puguin gestionar
els canvis preferiblement reorganitzant només els recursos que es presenten en l’oferta,
sense cap increment de cost.
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2.- Proposta tècnica en vehicles de recollida i de suport (puntuació màxima de 6
punts )

Proposta tècnica de la maquinària i mitjans ofertats (característiques, prestacions,
potencia, capacitat, tara, per la idoneïtat en l’execució del servei, que es pugui adaptar
a les característiques de les zones de treball. S’avaluarà la idoneïtat dels vehicles en la
proposta realitzada en relació als recursos humans ofertats , així com la capacitat de
prestació de servei ininterrompudament. (que es desglossa, així mateix, en els següents
apartats:
2.A. Característiques tècniques dels mitjans materials adscrits als serveis: Es
valorarà que les propostes millorin les característiques tècniques dels mitjans materials
adscrits a l’execució del contracte segons les característiques tècniques fixades en el
capítol XII del plec tècnic ( annexes 5 i 11) (prestacions, capacitat, combustible emprat,
accessoris instal·lats etc. (puntuació màxima 5 punts), que es valoren de la següent
forma:
2.A.1. Vehicles recol·lectors porta a porta (puntuació màxima 2 punts)
2.A.2. Resta de vehicles (puntuació màxima 2 punts)
2.A.3. Compactadora (puntuació màxima 1 punt)
2.B. Mesures ambientals (emissions, insonorització i consum) dels serveis de
recollida de residus (puntuació màxima 1 punt).
2.B.1 Proposta de reducció del nivell sonor: Mesures previstes per les empreses per
a la reducció de l’impacte sonor dels serveis. Es valoraran les propostes que aportin les
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millors solucions per obtenir resultats de reducció del màxim permès (Directiva 2007 /34
CE) (puntuació màxima 0,5 punt).
2.B.2 Proposta de reducció del consum de combustible: Mesures previstes per les
empreses per a la reducció del consum de combustible dels serveis. Es valoraran les
propostes que aportin les millors solucions per obtenir resultats de reducció de consum
i les emissions a l’atmosfera. (puntuació màxima 0,5 punt)

3 Proposta de vehicles i material de reserva (puntuació màxima 2 punts)

Es valorarà que l’empresa disposi de vehicles propis per ser destinats al contracte com
a vehicles de substitució o a tasques auxiliars, sense cost addicional, en el cas de
necessitats de reforç, o de substitució per avaria o manteniment del material adscrit, i
que superin els mínims establerts al PPTP.
Cal indicar la dedicació de cada vehicle, servei al que anirà destinat, el número i les
característiques dels assignats a cada servei, la matrícula i que s’ajustin a les
necessitats del servei.
Es valorarà de forma comparativa entre les diverses propostes . L’oferta que presenti la
millor proposta en relació a aquests criteris, obtindrà la màxima puntuació i la resta es
valoraran en proporció decreixent.
Nombre d’unitats

1 punt

Antiguitat, Característiques i Equipament

1 punt

-

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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-

Major nombre d’unitats que s’ajustin a les necessitats del servei. No es
tindran en compte aquells vehicles que no es considerin adequats o
necessaris.
Menor antiguitat total, resultant de la suma de les antiguitats de cada un
dels vehicles
Es valorarà millor aquells vehicles de característiques i dotats de
l’equipament que millor s’ajusti a les necessitats del servei.

4. Programa de manteniment dels vehicles i maquinaria (puntuació màxima 2
punts)

Cal proposar un Pla de manteniment, d’acord amb el contingut de l’apartat 12.5 del Plec
Tècnic que detalli el calendari, organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició
dels elements de la contracta inclosos els de reserva. (vehicles, maquinària, exclosos
els contenidors, àrees tancades i el material d’identificació).
Es valorarà:
- Manteniment preventiu. (puntuació màxima 1 punt)
Es valoraran els plans i calendaris de manteniment preventiu previstos per als diferents
vehicles i la maquinària, incloent-hi la neteja, donant la màxima puntuació a la proposta
amb un pla de manteniment preventiu més adequat i complet.
18
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- Manteniment correctiu. (puntuació màxima 1 punt)
Els protocols de manteniment correctiu hauran de definir el sistema establert per garantir
eficaçment la reparació del material/vehicles avariats (s’haurà d’indicar el temps de
reparació previst màxim), donant la màxima puntuació als protocols de manteniment
correctiu més adequats i que garanteixin la reparació en un temps mínim.
5. Proposta d’accions de millora continuada del servei (puntuació màxima de 3
punts)

Cal proposar un Programa de millora continuada, d’acord amb el contingut de l’apartat
13.4 del Plec Tècnic, qui inclogui actuacions de formació, comunicació i seguiment de
la qualitat i eficàcia dels serveis. S’avaluaran les propostes d’augment de la productivitat
i eficiència en els serveis que permetin especialment millorar la relació cost-benefici
dels serveis i incrementar la recollida selectiva domèstica de FORM, paper, vidre i
envasos i una reducció dels impropis, mitjançant accions i mesures encaminades a
aconseguir una millora continua en els següents àmbits:
-

L‘organització dels recursos humans. (puntuació màxima 1 punt)
El rendiment dels serveis contractats. (puntuació màxima 1 punt)
La reducció de la taxa l’absentisme. (puntuació màxima 1 punt)

A l’oferta s’haurà d’incloure un programa temporal d’aplicació d’aquestes mesures. Es
valorarà el nombre d’accions proposades, la seva eficàcia i viabilitat, i els beneficis
previstos tant en millora del percentatge de recollida com amb estalvi econòmic.
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6. Organització i coordinació dels serveis (puntuació màxima de 4 punts)

Cal proposar un Sistema de seguiment i control del Servei, d’acord amb el contingut dels
capítols VIII i XIII del Plec Tècnic, i que ha d’incloure el permís d’ús i/o instal·lació
d'un software compatible amb els programes del consell comarcal i ser compartit
entre el contractista i el consell comarcal.
Es valorarà el software que permeti :








Localització geogràfica de tots els mitjans materials adscrits al servei i
transmissió de dades en temps real (vehicles i smartphones)
Inventari de tots els elements relacionats amb la contracta (en format GIS)
(contenidors, papereres, rutes, etc. )
La programació, execució i seguiment del servei, en particular l'assignació diària
en temps real dels mitjans perquè es pugui consultar des dels ajuntaments.
La gestió d’incidències del propi servei mitjançant el registre d’entrada, l’App de
queixes i incidències o a àrea de medi ambient del consell comarcal
responsable del servei .
La generació d'informes personalitzats i factures
El manteniment i reparació dels vehicles
Accés a dades en format adoptat de mutu acord i compatible amb el consell
comarcal.
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 Indicadors de gestió
 Establiments d’alarmes automàtiques
Aquest sistema haurà d’instal·lar-se en tots els vehicles i maquinària adscrits i de
reserva al servei especificant les característiques i funcionalitats per cada tipologia,
indicant les millores en eficiència q el sistema podrà obtenir. En concret el sistema ha
de permetre millorar les rutes dels serveis, gràcies a que es nodreixi de les dades que
es van emmagatzemant durant la prestació del servei i les consignes que s’hi
introdueixin.
S’ha de detallar el material necessari per cada equip, necessitats de llicències i de
manteniment si s’escau.

7. Proposta de procediment de resolució d’incidències (puntuació màxima de 3
punts)

Cal proposar un Sistema de seguiment i control de Comunicacions i incidències, d’acord
amb el capítol XIII del Plec Tècnic, i que preferiblement estigui integrat al sistema de
seguiment i gestió del servei.
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Gestió de queixes, peticions i serveis urgents . Es valoraran amb més puntuació els
sistemes de gestió de queixes i resolució d’incidències que les resolguin en un menor
període de temps i que aportin els sistemes més ràpids, àgils, tecnològics i simples per
a aconseguir la resolució d’aquestes. Cal notificar el tancament de la incidència
(Puntuació màxima 1 punt).
Canal de comunicació amb el consell comarcal i els ajuntaments . Es valorarà amb
major puntuació aquells sistemes que ofereixin la comunicació d’incidències entre
l’empresa adjudicatària i el consell comarcal o els ajuntaments amb màxima cobertura
temporal i horària, senzillesa, rapidesa, etc. així com el fet que des de l’ empresa
adjudicatària es doni justificant de recepció de les peticions i de tancament de la
incidència. (Puntuació màxima 1 punt).
Canal de comunicació amb els ciutadans. Es valorarà amb major puntuació aquells
sistemes que ofereixin la comunicació d’incidències per part dels ciutadans amb màxima
cobertura temporal i horària, senzillesa, rapidesa, etc. així com el fet que des de l’
empresa adjudicatària es doni justificant de recepció de les peticions i tancament de la
incidència. Es valoraran amb major puntuació les plataformes que presentin un format
més clar, senzill i intuïtiu. (Puntuació màxima 1 punt).

8. Programa de manteniment i reparació de contenidors i àrees d’aportació
(puntuació màxima 2 punts)

Cal descriure l’organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició dels
contenidors i de les àrees d’aportació, inclosa la seva neteja.
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Es valorarà de forma diferenciada:
- Manteniment preventiu. (puntuació màxima 1 punt)
Es valoraran els plans de manteniment preventiu previstos per als elements de
contenció (contenidors, caixes, etc.), tancaments electrònics , els plans de manteniment
previstos per als vehicles i la maquinària, pel material del servei, i les instal·lacions,
donant la màxima puntuació a la proposta amb un pla de manteniment preventiu més
adequat. En relació a la neteja s’ha d’indicar els mitjans i productes que s’utilitzaran, la
freqüència, protocols, i indicar quin abast tindrà la neteja ordinària.
- Manteniment correctiu. (puntuació màxima 1 punt)
Els protocols de manteniment correctiu hauran de definir el sistema establert per garantir
eficaçment la neteja o reparació/substitució d’elements malmesos davant de incidències
i/o accidents(s’haurà d’indicar el temps de resposta previst).

9. Programa de manteniment i substitució dels elements d’identificació (puntuació
màxima 3 punts)

Cal descriure l’organització i mitjans dedicats a la conservació i reposició dels elements
d’identificació dels contenidors i cubells, inclosos els sistemes de lectura.
Es valorarà de forma diferenciada:
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- Manteniment preventiu i correctiu (puntuació màxima 2 punts)
Es valoraran els plans de manteniment preventiu i correctiu previstos per als tancaments
electrònics, elements electrònics en cubells i contenidors, targetes identificatives,
sistemes de lectura, donant la màxima puntuació a la proposta amb un pla de
manteniment més adequat i que garanteixi la reparació o substitució en un temps mínim
i amb la menor molèstia als usuaris.
- Percentatge de reposició que superi el mínim establert al PPTP (1 punts)
Els licitadors indicaran en les seves ofertes la millora del percentatge de reposició pels
contenidors, cubells i bujols, així com pels tancaments electrònics, en relació al 5 %
mínim de reposició establert al PPTP, per a cada tipus d’element.

11. Garantia
Definitiva 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, a dipositar per l’adjudicatari.
En el cas que la proposta finalment guanyadora hagués presentat una oferta que pogués
considerar-se excessivament baixa a priori, haurà de presentar també una garantia
complementària d’un altre 5%.
12. Execució i lloc d’execució del contracte
La prestació de l’objecte del contracte es realitzarà a la comarca del Pla de l’Estany
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13. Abonaments al contractista
D’acord amb l’article 102.6 de la LCSP, el criteri en el pagament del preu és que l’import
de les prestacions contractades o la part d’aquestes que no executa el contractista es
dedueix del preu mensual i no se li paga. I la mala execució es penalitza, de forma que
es deduirà també del preu mensual a satisfer al contractista l’import de les penalitzacions
imposades al contractista d’acord amb aquest plec i amb el plec tècnic. La clàusula 13
del plec tècnic estableix el sistema de control dels serveis prestats.
Retribució mensual:
La presentació de la factura mensual anirà precedida del següent procediment:
a.- El contractista presentarà al Consell Comarcal la proposta de liquidació dels serveis
realitzats durant el mes (d’acord amb els “comunicats de treball” diaris i amb als quadres
de preus unitaris ofertats per rutes), dins del 5 primers dies naturals següents del més
següent al període a abonar, i mitjançant correu electrònic que facilitarà el consell
comarcal a tal efecte. En la proposta de liquidació hi hauran les retribucions fixes, que
correspondran a les amortitzacions de material i despeses de gestió i el 75% de les
despeses generals i benefici industrial, i que es calcularan amb 12 mensualitats fixes a
partir de la proposta presentada; i les retribucions segons serveis prestats, que
correspondrà als serveis realment realitzats en el mes pel preu unitari del servei.
b.- En els 5 dies naturals següents el responsable del contracte, validarà la proposta de
liquidació o revisarà la mateixa introduint les esmenes o objeccions que resultin dels
controls efectuats durant el mes objecte de liquidació. En aquest últim cas, es deduirà
de l’import a liquidar les quantitats corresponents al valor econòmic dels incompliments
o correccions que es considerin oportunes detectats pel sistema de control.
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c.- En aquest cas es comunicarà a l’adjudicatari perquè realitzi les correccions
necessàries en el termini de 5 dies hàbils.
d.- En el termini de 5 dies naturals el responsable del contracte informarà la proposta de
certificació i el president per decret aprovarà la liquidació mensual definitiva que inclourà
les eventuals esmenes i es notificarà immediatament al contractista.
e- En el termini de 3 dies naturals el contractista presentarà al consell comarcal la factura
ajustada ala liquidació definitiva.
En cas de disconformitat del contractista amb la liquidació mensual aprovada, podrà
interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació de la mateixa.
L’empresa adjudicatària autoritzarà al Consell Comarcal la comprovació dels
pagaments dels TC.

Retenció de l’import del 25% del Benefici Industrials i les despeses indirectes a les
liquidacions mensuals:

Es retindrà dels pagaments mensuals l’import equivalent al 25% del benefici industrial i
les despeses indirectes ofertades pel licitador, que es pagarà anualment en una única
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liquidació amb data 31 de desembre l’en cas que s’hagin assolit les previsions del
Programa Anual del Servei a que es refereix l’article 13.4 i del capítol XIII que fa
referència a la Millora continuada del PPTP.

Liquidació durant els mesos previs a la implementació del servei.

La presentació de la proposta de facturació dels primers mesos, previ a la implementació
del servei, seguirà el mateix procediment descrit amb anterioritat, només que la proposta
de liquidació tindrà només una part fixa que correspondrà a la fracció mensual complerta
de l’oferta presentada, excepte pels beneficis industrials i despeses generals, que serà
el 75% de l’oferta.

L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el previst en aquest
plec i segons el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que
acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan
competent.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i
les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
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D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració i del Sector Públic.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
•Codi Oficina comptable : L06090026
•Codi Òrgan Gestor : L06090026
•Codi Unitat tramitació L06090026

.L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix,
no tindrà dret a percebre major quantitat que la consignada a l’anualitat
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corresponent, encara que l’import què s’hagi executat o de les liquidacions expedides
sigui superior
Comunicació dades bancàries.
A causa dels canvis que comporta el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula
el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic el consell comarcal ha
de disposar d'un document formal del proveïdor on consti el compte bancari al qual
autoritza el cobrament dels seus serveis, de la seva titularitat i degudament validat per
l'entitat bancària.
Addicionalment, la Llei 39/2015 obliga a les empreses a relacionar-se electrònicament
amb l'administració i en aquest tràmit es pot comunicar l'adreça de correu electrònic i
opcionalment un telèfon mòbil per a rebre els avisos de quan tingui notificacions del
Consell Comarcal del Pla de l´Estany.
Per aquest motiu, qualsevol proveïdor que facturi o tingui previst facturar al Consell
Comarcal del Pla de l´Estany haurà d’haver presentat prèviament la fitxa de creditors
Com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons
l’article 14 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques hauran de presentar-lo
telemàticament a la seu electrònica mitjançant el tràmit habilitat accessible des
d'aquesta fitxa (cal certificat digital).
La unitat administrativa responsable és la Àrea de Serveis Econòmics.
Per qualsevol canvi o modificació del número de compte caldrà comunicar-ho
mitjançant el mateix procediment descrit anteriorment.
Es pot tramitar telemàticament mitjançant el següent enllaç:
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https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/fitxa-de-creditor-182
14. Revisió de preus
En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus.
15. Responsable del contracte
El responsable del contracte, encarregat de supervisió de la seva execució, dictar
instruccions al contractista i adoptar decisions per a la correcta realització de les
prestacions objecte d’aquest contracte serà el cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, o el tècnic que el substitueixi.
16. Obligacions essencials del contractista
Són obligacions essencials de l’empresa contractista per a l’execució del contracte les
següents:


Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització
del contracte en el supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de
24
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quantes llicències, autoritzacions i permisos procedeixin amb vista a
executar i lliurar correctament els serveis objecte del contracte. Així mateix,
vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar
per al compliment del contracte, com són, entre d’altres, les generals,
financeres, d'assegurances, transports i desplaçaments, materials,
instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig,
taxes i tota classe de tributs, l'IVA, l'impost que per la realització de l'activitat
pogués correspondre i qualssevol altres que poguessin derivar-se de
l'execució del contracte durant la vigència del mateix


Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i amb les millores
proposades i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans personals
i/o materials que hi ha reflectits. Això no obstant, si aquests fossin insuficients
o inadequats, el contractista té l’obligació d’ampliar-los o de modificar-los per
assegurar el compliment de les seves obligacions contractuals.



Complir amb totes les obligacions reglamentàries necessàries per a l’exercici
de l’activitat, així com les obligacions fiscals i socials que es derivin de
l'exercici de l'activitat, ja siguin de caràcter local, autonòmic o estatal.



Complir les instruccions que emetin el responsable del contracte o els òrgans
competents del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en les matèries objecte
del contracte.



El contractista designarà una persona com a representant seu, que serà
responsable de la bona execució del contracte, i que haurà de fer d’enllaç
amb el corresponent tècnic/a d’aquesta Corporació i el responsable del
contracte, si escau.



El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a
la realització del mateix, així com, si escau, els terminis parcials assenyalats
per a la seva execució successiva.



L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex
V de la LCSP.



El contractista està obligat a complir les obligacions relatives a la
subcontractació que s’assenyalen a la clàusula específica del PCAP.



Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals,
i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució
del contracte.
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L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període
d'execució del contracte les normes i condicions fixades en el conveni
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació, si aquestes són més favorables.



De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari
del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment,
tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes
en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit
municipal o comarcal.



El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la
qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o
que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.



El contractista donarà compliment al que estableix l’article 28 del Reglament
Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre
de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.



L’adjudicatari assumirà plena responsabilitat davant l’Administració i davant
de tercers dels danys i perjudicis que els ocasioni com a conseqüència de
l’execució del contracte, per si mateix o pels seus empleats. Referent a això,
queda obligat a disposar de la corresponent pòlissa d’assegurances, per
import mínim de 936.341,56 euros, que cobreixi la seva responsabilitat civil
i la del personal al seu servei de conformitat amb l’article 87,1,b) LCSP.

L’incompliment d’aquestes obligacions que es configuren com essencials constituirà
causa de resolució del contracte.
17. Condicions especials d’execució
D’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució del contracte.
El contractista haurà de subrogar la plantilla de personal que s’indica en la següent
taula i complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni
col·lectiu d’aplicació, que és el Conveni col·lectiu del servei de recollida i eliminació
d’escombraries i selectiva del Pla de l’Estany, del 2020 al 2025, i que s’adjunta en
l’expedient.
Així mateix, haurà de subrogar els mitjans mòbils pendents
d'amortitzar, segons l’estudi de costos, i abonar els imports pendents d'amortitzar
a l'empresa que realitzava l'anterior servei i que ascendeix a un total de 48.444,84€
abans d’IVA a data de 30 d’abril de 2021.
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Banyoles

Comarca
40
40
20
20
20
0
0
0
0

Servei
60 Selectiva
60 Selectiva
80 Furgoneta
80 Rsu Comarca
80 Organica comarca
100 Pap Porqueres
100 Rsu comarca
100 Pap Porqueres
100 Rsu comarca

Proposta subrugació a
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA
COMARCA

L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució, que es configura com a
obligació contractual essencial als efectes de la lletra f) de l’article 211 LCSP,
constituirà causa de resolució del contracte. Aquesta condició especial d’execució
serà exigida igualment a tots el subcontractistes que participin en l’execució del
contracte. El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta obligació en
un termini de 10 dies hàbils a partir de la data en que li sigui notificat el requeriment
que, a aquest efectes, li remeti l’òrgan de contractació.
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Tanmateix pel que fa al personal, d’acord amb allò que preveu l’article 212 LCSP,
aquesta causa de resolució del contracte només s’acordarà, amb caràcter general,
a instància dels representants dels treballadors en l’empresa contractista; excepte
quan els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin treballadors en els
que procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels
salaris deguts per l’empresa contractista superi el 5 per cent del preu d’adjudicació
del contracte, cas en que la resolució podrà ser acordada directament per l’òrgan
de contractació d’ofici.
Els mitjans mòbils i els recursos propis de les empreses que s'ofereixin en les
propostes hauran de ser disponibles en un termini màxim de 6 mesos des de la
formalització del contracte, de manera expressa i absolutament inflexible, o en el
termini inferior que elles hagin estipulat en la seva oferta. A partir d'aquesta data
tots els mitjans han de complir les característiques proposades en les ofertes dels
licitadors. L'incompliment d'aquesta condició és una falta molt greu i podrà ser
motiu de resolució anticipada de la vigència del contracte, i de convocatòria de
nova licitació.
Tots els elements que incorpori la proposta tècnica del licitador han de ser valorats
econòmicament pel mateix, per tal que es tinguin en compte en els criteris de valoració,
tant pel que fa als mitjans mòbils, com als mitjans personals, i qualsevol de les mesures
proposades. Qualsevol de les propostes incorporades en l’oferta comporten el
compromís del licitador de mantenir-les durant tota la durada del contracte.
Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis laborals aplicables; implementar mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
Realitzar les tasques incloses en aquest contracte evitant els riscos pels treballadors i
els usuaris del servei.
Promoure la millora continuada de la recollida selectiva de totes les fraccions, en
quantitat i qualitat i la reducció de la fracció resta.
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L’adjudicatari està obligat a transportar els residus a plantes de gestor autoritzat
destinades a la valorització, recuperació o reciclatge d’aquests materials prèviament
autoritzades pel consell comarcal o en el seu cas a la planta de transferència o de triatge
que determini aquest.
L’adjudicatari està obligat a transportar i dipositar el rebuig al dipòsit comarcal de residus
de Puigpalter o a la planta de transferència o triatge que, en el seu cas determini el
consell comarcal.
A l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de justificar documentalment quin és el gestor
autoritzat a que van destinats els residus i quina és la via de gestió; caldrà actualitzar
aquesta informació cada vegada que hi hagi un canvi de destinació.
Protocol d’actuació davant d’incidències que comportin un impacte ambiental. El
contractista ha de prevenir i en cas que es produeixin, ha de notificar al consell comarcal
qualsevol incidència de servei que tingui una afecció sobre la via pública o el medi
ambient com pot ser: vessaments líquids, la pèrdua d’oli mineral, així com la pèrdua de
residus transportats.
Gestió ambiental ordinària del servei. El contractista ha d’ introduir dins del servei
objecte d’aquest contracte totes les mesures organitzatives i els mitjans possibles per
tal de reduir l’impacte ambiental del servei, i en general les mesures per facilitar la
transició energètica i reduir l’impacte del canvi climàtic. Evitar la dispersió de residus, la
generació de lixiviats i olors i mantenir nets en perfecte estat de conservació els
vehicles, la maquinària, contenidor, àrees d’aportació i qualsevol altre element que formi
part del servei.
L’adjudicatari ha de complir tots els procediments i normes de gestió de residus que
siguin d’aplicació en aquest contracte.
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L’adjudicatari haurà de vetllar per la no discriminació per raó de sexe en tots els aspectes
relacionats amb l’execució del contracte i promoure la contractació femenina i disposar
d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.
L’adjudicatari quedarà obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD) i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter
d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Actuaran per no posar en risc l' interès públic.
Compliran amb totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en matèria
laboral, Seguretat Social, i seguretat i salut en el treball en relació al personal del servei,
i de protecció de dades personals.
Aplicaran al personal destinat al servei les condicions laborals i retributives més
beneficioses del conveni col·lectiu d'aplicació.
Observaran els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats a
desenvolupar en la prestació del servei. En especial, respectaran els acords i les normes
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de confidencialitat protecció de dades personals, i formaran als treballadors del servei
en aquesta temàtica.
Aplicaran mesures de protecció de riscos laborals i de protecció de la salut integral dels
usuaris i treballadors, realitzant activitats adients de formació als treballadors.
Col·laboraran 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.
Adscriuran els mitjans materials i personals per a l’execució del contracte definits als
apartats corresponents d’aquest Plec de clàusules.
Aportaran la documentació en temps i forma que estableix l'art. 150.2 de la LCSP
(classificació de les ofertes i adjudicació del contracte).
18. Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del
preu inicial quan es donin raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquin en el plec de clàusules administratives particulars i de conformitat amb
el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
19. Termini de garantia

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

D’acord amb les característiques i objecte del contracte s’estableix un període de
garantia de 12 mesos a comptar des de la finalització del termini de vigència del
contracte o de la seva pròrroga.

20. Subcontractació
SÍ es permet la subcontractació, en els termes previstos a l’article 215 de la LCSP.
21. Cessió
SÍ es permet la cessió del contracte, en els termes previstos a l’article 214 de la LCSP.

22. Subrogació de personal
L’empresa adjudicatària, en aplicació de la normativa laboral sectorial, estarà obligada
a subrogar en les condicions que s’estableixen al PCAP, el personal contractat per
l’empresa contractista que presten servei a la comarca, d’acord amb la taula adjunta.
Als efectes anteriors, s’inclou en el plec el llistat del personal objecte de la subrogació
indicant el conveni col·lectiu d’aplicació, categoria, tipus de contracte, jornada, data
d’antiguitat i venciment del contracte.

29

ÒRGAN

EXPEDIENT

Memòria justificativa

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001796

Codi Segur de Verificació: 859a4780-3a5a-41c5-82d6-d9c479066ee3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1752374
Data d'impressió: 12/07/2021 08:44:31
Pàgina 30 de 31

SIGNATURES

Ì859a4780-3a5a-41c5-82d6-d9cÇOzbÈee3~Î

DOCUMENT

1.- FIGUERAS BOSCH JORDI (Gerent - Doctor en Biologia), 05/07/2021 12:02
2.- XAVIER ALMANZA ANGLADA (Tècnic de Medi ambient), 05/07/2021 12:17

El contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el
Conveni col·lectiu d’aplicació, que és el Conveni col·lectiu del servei de recollida i
eliminació d’escombraries i selectiva del Pla de l’Estany, del 2020 al 2025, i que
s’adjunta.

Dni
____593N
____557W
____158J
____970T
____216L
____147X
____926R
____387W
____878M
____878A
____468B
____380V
____270R
____899K
____188B
____819S

Categoria
Peó nit
Peó nit
Conductor nit
Peó
Conductor
Conductor
Peó
Conductor
Conductor
Peó
Peó
Conductor
Peó
Peó
Peó
Conductor

Banyoles
Comarca
Servei
Proposta subrugació a
100
0 Rsu Banyoles
BANYOLES
100
0 Rsu Banyoles
BANYOLES
100
0 Rsu Banyoles
BANYOLES
85
15 Orgànica Banyoles + Selectiva
BANYOLES
85
15 Comercial + orgànica escoles
BANYOLES
80
20 Orgànica Banyoles + Selectiva
BANYOLES
40
60 Comercial + furgoneta
BANYOLES
40
60 Selectiva
COMARCA
40
60 Selectiva
COMARCA
20
80 Furgoneta
COMARCA
20
80 Rsu Comarca
COMARCA
20
80 Organica comarca
COMARCA
0
100 Pap Porqueres
COMARCA
0
100 Rsu comarca
COMARCA
0
100 Pap Porqueres
COMARCA
0
100 Rsu comarca
COMARCA

Del conjunt de persones a ser subrogades que actualment presten servei al conjunt
de municipis de la comarca, inclòs Banyoles, s’ha determinat quin grau de dedicació
dediquen a cada servei i a partir de l’actual grau de dedicació s’ha proposat que 7
persones puguin ser subrogades al servei de recollida de Banyoles i unes altres 9
persones serien susceptibles de ser subrogades al servei de recollida de residus de
la comarca.
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23. Responsabilitat en l’execució del contracte
Les establertes en el plec de clàusules administratives particulars.
24. Resolució del contracte
Les causes de resolució del contracte són les establertes en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars.

Per tot això,
SE SOL·LICITA, que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té
per objecte el 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
mitjançant el procediment obert harmonitzat i per un import màxim de 3.433.252,38 €,
IVA inclòs.
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Signat
El tècnic de l’Àrea de Medi Ambient
El gerent (Doctor en Biologia i Màster en gestió pública)
Document signat electrònicament
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