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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ AMB CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS DE CELRÀ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB ASSENYALAMENT DE DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

 

CAPÍTOL I.- CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE. 

 

1. Poder adjudicador 

2. Objecte i naturalesa del contracte.  

3. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.  

4. Durada del contracte.  

5. Preu del contracte.  

6. Anualitats en què es distribueix el contracte. 

7. Finançament del contracte.  

8. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.  

 

CAPÍTOL II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I 

SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 

9. Procediment d'adjudicació i tramitació de l’expedient.  

10. Utilització de mitjans electrònics  

11. Condicions dels licitadors  

12. Aptitud per contractar 

13. Solvència de les empreses licitadores 

 

CAPITOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ 

 

14. Presentació de les proposicions.  

15. Documentació a presentar. 

16. Mesa de contractació. 

17. Criteris de valoració de les ofertes.  

18. Pràctica de la valoració de les ofertes  

19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

20. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació. 

21. Garantia definitiva. 

22. Renúncia i desistiment. 

 

CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

23. Adjudicació del contracte.  

24. Formalització del contracte i inici de l’execució del contracte. 

25. Retorn de la documentació. 

 

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

26. Execució i supervisió dels serveis. 

27. Programa del servei – memòria tècnica. 

28. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

29. Control en l’execució del contracte. 

30. Responsable del contracte. 

31. Resolució d’incidències. 

32. Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista. 
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33. Assegurança de responsabilitat civil. 

 

CAPÍTOL VI.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 

PARTS. 

 

34. Confidencialitat.  

35. Protecció de dades. 

36. Drets del contractista. 

37. Abonaments a l’empresa contractista. 

38. Responsabilitat de l’empresa contractista 

39. Risc i ventura del contractista. 

40. Obligacions del contractista. 

41. Seguretat i salut laboral.  

42. Personal a subrogar pel contractista. 

43. Prerrogatives de l’Ajuntament. 

44. Modificació del contracte. 

45. Suspensió del contracte. 

 

CAPÍTOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL RÈGIM DE PENALITZACIONS 

 

46. Disposicions generals. 

47. Penalitats al contractista.  

48. Infraccions. 

49. Infraccions lleus. 

50. Infraccions greus. 

51. Infraccions molt greus. 

52. Quantificació de les penalitats. 

53. Mesures addicionals. 

54. Procediment per a la imposició de penalitats. 

 

CAPÍTOL VIII.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I 

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE. 

 

55. Cessió del contracte. 

56. Subcontractació.  

57. Revisió de preus del contracte. 

 

CAPÍTOL IX.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

58. Recepció i liquidació. 

59. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 

60. Resolució del contracte.  

 

CAPÍTOL X.- RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL. 

 

61. Règim de recursos.  

62. Règim d’invalidesa. 

63. Jurisdicció competent. 

 

ANNEXOS 

 

ANNEX 1: Model DEUC 

ANNEX 2: Model de Declaració sobre la documentació general (clàusula 15.2.1) 

ANNEX 3: Model de Declaració responsable vigència de dades del RELI/ROLECE 
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ANNEX 4: Model de Declaració del licitador sobre la memòria tècnica del servei de 

recollida selectiva de residus (clàusula 15.2.2.). 

ANNEX 5: Model de Proposició econòmica del licitador (clàusula 15.2.3.1r). 

ANNEX 6: Model de Declaració del licitador sobre les millores addicionals que ofereix a 

l’objecte del contracte sense cap cost addicional per a l’Ajuntament (clàusula clàusula 

15.2.3.2n). 

ANNEX 7: relatiu al personal afectat per la subrogació de l’article 44 ET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              
               

 

4 
 

 

 

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- Poder adjudicador 

  

Ajuntament de Celrà 

Ctra. Juià, 48 

17460 Celrà 

 

Telèfon: 972 49 20 01 

Fax: 972 49 27 88 

Adreça del perfil del contractant: http://www.celra.cat/perfildelcontractant 

 

2. Objecte i naturalesa del contracte.  

 

1. L’objecte d’aquest contracte és la prestació, d’acord amb el contingut del Plec de 

prescripcions tècniques particulars que també regula aquesta contractació, del servei de 

recollida i transport de residus municipals de Celrà, el qual es reserva a centres especials 

de treball amb l’objectiu de fomentar la inserció sociolaboral de persones amb 

discapacitat. 

 

Els treballs a desenvolupar es relacionen en el plec de prescripcions tècniques particulars 

i en els seus annexes. 

 

2. El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a 

l’article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 

refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). S’inclou a la categoria 16 de 

l’Annex II del TRLCSP (Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de 

sanejament i serveis similars). 

 

3. Classificació estadística del contracte: de conformitat amb el Reglament (CE) 

213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 

2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de 

Contractes públics (CPV), en allò referent a la nomenclatura del vocabulari comú de 

contractes (CPV) li correspon el codi CPV “905113005 “servei de recollida de residus”. 

 

4. D’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 

matèria de contractació pública es fa constar que l’objecte del contracte no es divideix en 

lots pels motius que es justifiquen en l’informè emès i que consta en l’expedient i que, a 

mode de resum, són els següents: pel personal previst ( el personal que ha de tenir un 

ampli coneixement del servei i totes les casuístiques, així com de la tecnologia utilitzada, 

de manera que la contractació conjunta també prsenta una major eficiència en aquest 

sentit); pels equips de recollida ( els dos vehicles compactadors de càrrega posterior han 

de portar instal·lada la tecnologia a bord, en aquest cas també es maximitza l’eficiència 

tècnica i econòmica si el servei és global); i la tecnologia de seguiment i control i 

resolució d’incidències (la tecnologia de seguiment i control, així com el software de 

gestió de dades ha de ser únic per garantir la correcta gestió de les incidències, la qual 

també correspon a l’empresa adjudicatària. La duplicitat d’empreses comportaria una 

duplicitat en la gestió i un increment de cost associat a les llicències dels softwares). 

 

 

 

 

http://www.celra.cat/perfildelcontractant
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3. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.  

 

Mitjançant l'execució d’aquest contracte del present Plec de clàusules administratives 

particulars se satisfà la necessitat de prestar un servei mínim obligatori, tal com preveu 

l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

com és la recollida de residus. Tot això amb la finalitat de garantir i satisfer les 

necessitats de la població a la què van dirigits els serveis a contractar, la prestació dels 

quals és obligatòria per a l’Ajuntament, procurant assolir un municipi net, sostenible i 

saludable mitjançant la contractació d’una empresa capacitada per fer-ho, donat que 

l’Ajuntament no disposa dels mitjans humans i materials necessaris per desenvolupar els 

serveis a contractar. 

 

4. Durada del contracte.  

 

El termini de durada del contracte serà de 4 anys, existint la possibilitat d’una pròrroga 

del contracte per 1 any i 1 any més (4+1+1), les quals hauran de ser autoritzades per 

l’Ajuntament. 

 

El termini comença a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte. 

 

El contractista abans de començar a prestar els serveis haurà de dur a terme les 

actuacions necessàries per a què el procés de traspàs, si fos el cas, i l’adaptació dels 

serveis sigui del tot eficaç i els serveis no es vegin afectats. 

 

5. Preu del contracte.  

 

1. El preu del contracte, o pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87 del TRLCSP, i 

donat que la seva durada és de 4 anys, és de 1.196.000,00 euros (IVA exclòs), 

corresponent 299.000,00 Euros (IVA exclòs) a cadascuna de les  anualitats. 

 

Total 4 anys (IVA no inclòs): 1.196.000,00 euros. 

 

La quantitat anterior no inclou l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de 

fer constar com a partida independent. 

 

L’oferta econòmica del licitador (model inclòs a l’Annex 5) es descomposarà amb la 

mateixa estructura que s’indica en el model inclòs a l’annex 5 (sense incloure-hi l’IVA). 

Els preus unitaris que s’hi reflecteixin serviran per determinar els imports dels serveis 

extres o d’ampliació que se sol.licitin al contractista o dels serveis que es redueixin per 

part de l’Ajuntament. Si, per algun error en l’oferta econòmica d’un licitador (Annex 5), 

no fos el mateix import el que consta a l’oferta amb la suma d’imports parcials ofertats 

pel licitador, es prendrà com a referència el primer import. 

 

La quantitat 1.196.000,00 (IVA exclòs) per a 4 anys, com a pressupost base de licitació, 

constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors 

excedeixen el tipus de licitació i seran exclosos. 

 

Aquest preu pot ser millorat a la baixa. S'entenen inclosos en el pressupost totes les 

despeses que s’hagin de dur a terme per al compliment de les prestacions contractades, 

com són el personal i el material (maquinàries, material, vehicles, etc.) necessaris per 

portar a terme els serveis i també les despeses generals, benefici industrial, despeses 

financeres, assegurances, transport, desplaçaments, taxes i tota mena de tributs, etc… 

En definitiva, el pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 

indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència. 
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2. El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 88 del TRLCSP, i donat que la seva 

durada es preveu de 4 anys amb la possibilitat d’unes eventuals pròrrogues contractuals 

d’1+1 anys i les modificacions previstes, és de 1.973.400,00 euros (IVA exclòs).  

 

6. Anualitats en què es distribueix el contracte. 

 

El contracte (plurianual) es distribueix en 4 anualitats, amb possibilitat de 2 anualitats 

més en concepte de pròrrogues, les quals hauran de ser autoritzades anualment per 

l’Ajuntament. 

 

La distribució de les anualitats serà la següent (IVA i increment d’IPC no inclosos): 

 

Anualitat Import 

2017 49.833,33 €  

2018 299.000,00 € 

2019 299.000,00 € 

2020 299.000,00 € 

2021 249.166,67 € 

 

7. Finançament del contracte.  

 

Atesa la circumstància que l’adjudicació del contracte produirà obligacions de pagament a 

càrrec de l’Administració, l’Ajuntament es compromet a consignar en els seus 

pressupostos les aplicacions pressupostàries necessàries per realitzar els serveis 

referenciats. 

 

El contracte té una durada plurianual, comprenent els exercicis pressupostaris 2017 a 

2021, amb possibilitat de pròrrogues per als exercicis 2022 i 2023. 

 

Donat que el contracte es formalitzarà en aquest exercici pressupostari, es deixa 

constància que l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 

crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en els 

exercicis pressupostaris corresponents. 

 

S’ha complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 

pagament del contracte. L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 

següent: 23.1621.22700 “servei de recollida RSU”. 

 

8. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.  

 

El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 208 del TRLCSP. Aquest 

contracte, d’acord amb l’article 19.2 del TRLCSP, té caràcter administratiu i la seva 

preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec i en el 

Plec de prescripcions tècniques particulars. En allò no previst en aquests, serà 

d'aplicació: 

 

 Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 26 de febrer, contractació 

pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.  

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
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de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP). 

 Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilitat el titular del Ministeri 

d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos. 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no 

s’oposi al TRLCSP i al RPLCSP). 

 Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, d’adaptació de la Recomanació 2/2005, de 5 

de maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Generalitat, 

sobre la inclusió de clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal 

de fomentar l'ús del català, a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del 

sector públic. 

 Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

 Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 

15/2010). 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures 

de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals (ROAS). 

 El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955), 

en tot allò que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011 ni, de manera supletòria, 

a la reglamentació catalana. 

 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la 

desenvolupen. 

 Informe 12/10, de 23 de juliol de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de l’Estat, relatiu a la diferència entre el contracte de gestió de 

serveis públics, sota la modalitat de concessió de serveis, i els contractes de 

serveis. 

 Les Bases d’execució del Pressupost municipal. 

 Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 

defecte, les normes de dret privat. 

 

El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, 

així com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació  en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 

l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.  
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A més del present Plec tindran caràcter contractual els documents següents:  

- El plec de prescripcions tècniques particulars. 

- El document en que es formalitzi el contracte. 

 

CAPÍTOL II.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I 

SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 

9. Procediment d'adjudicació i tramitació de l’expedient.  

 

La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que 

estableixen els articles 138, 142 i 157 a 161 del TRLCSP, d’acord amb els requisits 

establerts en aquest text legal. La tramitació serà ordinària. En el procediment obert tot 

empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors.  

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 

avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, 

de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 

 

Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel 

fet que es tracta d’un contracte de serveis comprès a la categoria 16 de l’Annex II del 

TRLCSP i el seu valor estimat és superior als 209.000,00 euros, tal com estableix l’article 

16 del TRLCSP. 

  

10. Utilització de mitjans electrònics  

 

1. D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena 

del TRLCSP i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es 

facin durant la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre 

les empreses licitadores i contractistes i l’Ajuntament de Celrà, es realitzaran 

preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça 

de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.  

 

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a 

interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 

l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de l’Ajuntament.  

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que 

afecti a aquesta licitació.  

 

Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el 

tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública.  

 

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la 

data i hora de publicació de la informació publicada.  
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2. Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 

vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del 

sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, 

l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic –i, addicionalment, un número de 

telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar 

la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi el 

correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, 

haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà 

a aquest efecte.  

 

3. Sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, i amb la finalitat 

d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la contractació, 

aquest Ajuntament publicarà els anuncis que consideri necessaris en el Perfil de 

contractant, al que tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina 

web següent: https://www.celra.cat. 

 

11. Condicions dels licitadors  

 

De conformitat amb la disposició addicional cinquena del TRLCSP, es reserva aquest 

contracte a Centres Especials de Treball. En conseqüència no podrà presentar oferta a la 

licitació cap entitat o empresa que no compleixi el requisit de ser un Centre Especial de 

Treball degudament registrat. Per tant, han d’estar inscrites degudament com a Centres 

Especials de Treball, en el registre de centres especials de treball de la Generalitat de 

Catalunya o en el Registre de Centres de l’Administració General de l’Estat o en el de les 

Administracions autonòmiques corresponents o, en el seu cas, en el Registre 

corresponent de l’Estat membre. 

 

Podran presentar propostes, d’acord amb l’article 54 del TRLCSP, sempre que no estiguin 

sotmeses a prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional.  

 

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tingui relació 

directa amb l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles 

fundacionals i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una 

organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el 

contracte. 

 

També poden contractar amb l’Ajuntament les unions d’empresaris – degudament 

inscrits com a centres especials de treball - que es constitueixin temporalment a l’efecte 

(UTE), de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En aquest cas cadascun dels 

empresaris que concorrin a la licitació integrats en una UTE han d’acreditar la seva 

capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies de qui la constitueixen i la 

seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal, si en resulten adjudicataris i que tinguin la condició de centres especials de 

treball.  

De conformitat amb l’Informe 16/2001, de 8 de juny, de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, sobre qüestions 

derivades de la participació dels Centres Especials de Treball en els contractes reservats 

arriba a la conclusió que no és possible admetre, quan es tracta d’una contracte 

reservat, la figura de la unió temporal d’empreses amb empreses que no tinguin la 

consideració de centre especial de treball, perquè no es tracta d’un requisit de solvència 

sió d’una condició legal d’aptitud, en el sentit de títol habilitant a que es refereix l’apartat 

2 de l’article 54 del TRLCSP. 
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12. Aptitud per contractar 

 

1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 

les condicions següents: 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 54 del TRLCSP; 

 

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 

incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 

contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 

recollides en l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP. Tanmateix, les empreses 

incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les 

seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per 

sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no quedaran 

excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació 

de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses 

hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització 

corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha 

aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb 

les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i 

de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. 

 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula tretzana 

d’aquest plec; i 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 

dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de  les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.  

 

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 

complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 

l’adjudicació i de formalització del contracte. 

 

2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
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d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació 

d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya 

del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 

figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 

que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta 

l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 

permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 

l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 

l’Organització Mundial del Comerç (OMC). 

 

3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necesaria formalitzar-les en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 

els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 

sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa.  

 

13. Solvència de les empreses licitadores 

 

1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 

detallen en l’apartat següent, bé a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en 

aquest mateix apartat, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a 

aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat subsegüent. 

  

2.- Acreditació de la solvència. La solvència econòmica i financera i la solvència 

tècnica i professional de l'empresari s'hauran d'acreditar pels mitjans següents: 

 

-Solvència econòmica i financera. La solvència econòmica i financera, d’acord amb 

l’article 75.1 del TRLCSP, s’acreditarà aportant la documentació que s’indica a 

continuació: 

 

-.  Volum de negocis mínim anual, en l’àmbit al que es refereix l’objecte 

d’aquest contracte, que serà de 300.000,00 euros. A tal efecte, caldrà 

acreditar aquest volum de negocis els últims  tres anys conclosos. 

 

-Solvència tècnica i professional. La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 

78.a) del TRLCSP, s'acreditarà aportant la documentació següent: 

 

 Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en recollida de residus  i 

que és objecte d’aquest contracte en els últims tres anys, que inclogui import, 

dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. 

 

Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits 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 o, a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari. 
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Cal haver prestat aquests serveis i que almenys l’import del contracte hagi estat   

igual o superior a 200.000,00 euros (IVA exclòs) anuals en el curs dels tres últims 

anys. 

 

En el supòsit que no s’hagi acreditat l'execució d'un servei amb un cost igual o 

superior a 200.000,00 euros, IVA exclòs, anuals es considerarà que el licitador no 

reuneix la solvència tècnica o professional exigida i serà exclòs de la licitació. 

 

3. Classificació empresarial. De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, 

de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre, la classificació empresarial en els contractes de serveis només és un 

mitjà alternatiu per a acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

i que és la següent: 

 

Grup: R 

Subgrup: 5 – Recollida i transport de residus – 

Categoria: 2 

 

La categoria 2 indicada equival a la categoria B atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, 

segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, 

de 28 d’agost. 
 

4. Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la 

inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els 

Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 

requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 

5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

en els termes indicats en l’apartat segon aquesta clàusula. Per tal de determinar la 

solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 

integrants. 

 

Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin 

agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació 

previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups 

indicats en l’apartat tercer d’aquesta clàusula. Quan concorrin en la unió empreses 

nacionals, estrangeres que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i 

estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin als dos primers grups podran acreditar la 

seva solvència mitjançant la classificació empresarial i aquestes últimes mitjançant 

l’acreditació del compliment dels requisits específics de solvència. 

 

CAPITOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ 

 

14. Presentació de les proposicions.  

 

Aprovada la convocatòria de licitació per part de l’òrgan de contractació, i d’acord amb 

l’article 142 del TRLCSP, s’anunciarà al DOUE, al BOE, al BOP de Girona i al Perfil de 

contractant de l’Ajuntament: http://www.celra.cat 

 

D’acord amb l’article 159.1 del TRLCSP, durant el termini de 40 dies naturals (es podrà 

accedir als Plecs i a la documentació complementària a través del Perfil del contractant 

de l’Ajuntament i els anuncis als diaris oficials s’enviaran per mitjans electrònics), 

http://www.celra.cat/
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comptats des de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea, es 

podran presentar les corresponents proposicions.  

 

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament, a la Carretera de Juià, núm. 48 de Celrà (CP 

17460) en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores i 

dimarts, dimecres i dijous de 16.30 a 19.00 hores).  

 

Igualment, les proposicions podran ser presentades per correu postal. En aquest cas, el 

licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i 

anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, com a màxim 

fins a la data de l’acabament del termini de presentació de proposicions. Sense la 

concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la documentació, si és rebuda per 

l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la terminació del termini 

assenyalat. Transcorreguts, malgrat això, 10 dies naturals següents a la indicada data 

sense haver-se rebut la documentació per correu postal, aquesta no serà admesa en cap 

cas. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap 

oferta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una 

unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 

sol·licituds que hagi subscrit. Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar. El 

licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant el termini de 3 mesos. 

 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part del licitador del contingut del present Plec, així com del Plec de prescripcions 

tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 

 

La proposició presentada fora de termini no serà admesa sota cap concepte. 

 

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació per part del licitador de les 

clàusules del present plec i de la resta de documents contractuals i la declaració 

responsable de l’exactitud de les dades presentades i de que es reuneixen tots els 

requisits exigits.  

 

15. Documentació a presentar. 

 

1.- Les proposicions per a la licitació, d’acord amb l’article 145 del TRLCSP, es 

presentaran en sobres tancats, identificats, en el seu exterior, amb indicació de la 

licitació a la qual concorrin i signats pel licitador o la persona que ho representi i indicació 

del nom i cognoms o raó social de l'empresa. La denominació de cadascun dels sobres 

serà la següent: 

 

- ”OFERTA PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 

MUNICIPALS DE CELRÀ RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL”. Sobre «A»: 

Documentació general. 

- ”OFERTA PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 

MUNICIPALS DE CELRÀ RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL”. Sobre «B»: 

Documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor. 

- ”OFERTA PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 

MUNICIPALS DE CELRÀ RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL”. Sobre «C»: 

Proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables 

de forma automàtica. 

 



 
              
               

 

14 
 

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, 

conforme a la legislació en vigor. La documentació dels sobres “B” i “C” haurà d’estar 

enquadernada i amb la relació numerada de la documentació al capdavant. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

2.- Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació 

numerada dels mateixos:  

 

15.2.1.- SOBRE «A». DOCUMENTACIÓ GENERAL 

 

Contindrà la documentació següent: 

  

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 

(DEUC) mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les 

clàusules dotzena i tretzena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de 

contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i 

que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 

plec. 

 

Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que s’indica com a 

annex 1 a aquest plec, o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través 

del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, 

descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. 

 

En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el 

document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de 

DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, 

i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el 

ROLECE. 

 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a 

la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. L’adreça 

electrònica que s’especifiqui en el DEUC autoritzarà a l’òrgan de  contractació a practicar 

les notificacions de l’expedient administratiu mitjançant el servei e-NOTUM. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha 

d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el 

qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del 

DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

 

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 

autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no 

inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 

107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
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Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 

935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar 

en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o  en el ROLECE, o que no hi 

consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de  contractació, si s’escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents. 

 

L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà 

d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 

presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que 

presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en 

tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 

inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat 

membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents 

justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

b) Notificació electrònica 

 

Indicació de l’adreça de correu electrònic –i, addicionalment, del número de telèfon 

mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions electròniques 

mitjançant el servei e-NOTUM, així com de la/les persona/es autoritzada/es a accedir a 

les notificacions, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 2. 

 

c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta 

com a annex 2. 

 

d) Grup empresarial 

 

Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què 

pertanyen,  amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. 

 

e) Centre Especial de Treball. 

 

Cal aportar una declaració en que consti està degudament inscrit com a Centre Especial 

de Treball, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 2.  

 

f) Garantia provisional 

 

Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional. 

 

D’acord amb l’article 103 del TRLCSP, s’exigeix als licitadors la constitució d’una garantia 

provisional per respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del 

contracte i per respondre del compliment de les determinacions dels articles 151.2 i 

156.4 del TRLCSP. S’estableix que la garantia provisional a dipositar serà de 7.000 €.  
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La necessitat d’aquesta exigència es basa en la complexitat del tipus de contracte que es 

licita, la magnitud del mateix i pel fet que els serveis a prestar són essencials per als 

veïns, essent necessari per a l’Ajuntament garantir que la participació dels ofertants sigui 

d’acord amb la naturalesa de la licitació, assegurant la formalitat de les ofertes fins a 

l’adjudicació del contracte. 

 

La prestació de la garantia provisional es farà d’acord amb les formes reconegudes a 

l’article 96 del TRLCSP.  

 

La garantia provisional s’extingirà automàticament i es retornarà als licitadors 

immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà 

retinguda al licitador la proposició del qual hagués estat seleccionada per a l’adjudicació, 

fins que no procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i confiscada a les 

empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 

 

L’adjudicatari pot aplicar l’ import de la garantia provisional a la definitiva o constituir 

una garantia definitiva ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·la 

simultàniament a la constitució de la definitiva. 

 

En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir 

per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 

requerida i cobreixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

 

g) Confidencialitat.  

 

Declaració, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 2, en la qual les empreses 

licitadores especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades en el sobre B i, 

si s’escau, en el sobre C són, al seu parer, confidencials. 

 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 

s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a 

terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar 

la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni 

les dades incloses en el DEUC. 

 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 

declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

 

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 

determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a 

l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada 

documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les 

empreses licitadores afectades. 

 

Quan l'acreditació de les circumstàncies relatives a la personalitat i representació o 

solvència dels licitadors es dugui a terme mitjançant certificació d'un Registre Oficial de 

Licitadors o Empreses Classificades o mitjançant certificat comunitari de classificació, 

s’haurà d'acompanyar una declaració responsable del licitador en què manifesti que les 
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circumstàncies que consten en el corresponent certificat, no han experimentat cap 

variació, segons model que s’adjunta com Annex 3. 

 

15.2.2.- SOBRE «B». DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SUBJECTA A CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENGUIN D’UN JUDICI DE VALOR. 

 

Contindrà la següent documentació: 

 

Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex 4 

sobre el programa del servei - memòria tècnica del servei de recollida selectiva 

de residus municipals, duent a terme una descripció per poder atorgar la puntuació 

determinada a la clàusula 17.1.del present Plec. 

 

Els licitadors hauran de presentar la memòria tècnica seguint l’esquema i l’estructura que 

s’indica tot seguit, aspectes tots ells que s’hauran d’explicitar i argumentar. 

 

Estructura de la documentació a presentar: 

 

1. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMICILIARIS, 

ÀREES TANCADES D’HABITATGES DISSEMINATS I RESIDUS COMERCIALS 

I D’EQUIPAMENTS  

 Descripció detallada del servei proposat 

 Justificació i coherència del dimensionament del servei  

 Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi -zones amb 

carrers estrets, etc.- 

 Sistema de recollida de bolquers  

 Recollida de residus comercials i equipaments. Serveis de reforç 

 

2. SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE 

 Descripció detallada del servei proposat  

 

3. SERVEI DE DEL POLÍGON INDUSTRIAL  

 Descripció detallada del servei proposat 

 Justificació i coherència del dimensionament del servei  

 

4. RECOLLIDA I NETEJA DE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA 

 Descripció detallada del servei de recollida proposat 

 Descripció detallada del servei de neteja proposat 

 

5. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS  

 Descripció detallada del servei proposat 

 Sistema de recollida de demandes de recollida  

 

6. RECOLLIDA I NETEJA DEL MERCAT SETMANAL 

 Descripció detallada del servei de recollida proposat 

 Descripció detallada del servei de neteja proposat 

 

7. RECOLLIDA D'ACTES I ESDEVENIMENTS FESTIUS  

 Descripció detallada del servei proposat  

 Sistema de lliurament i retirada de contenidors  

 

8. REPASSOS I RECOLLIDA DE BOSSES ABANDONADES 

 Descripció detallada del servei proposat  
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9. TECNOLOGIA DE CONTROL I SEGUIMENT  

 Sistema de control d'accés d'obertura de les àrees tancades  

 Software de gestió  

 

10.SERVEI DE SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I ATENCIÓ 

CONTINUADA  

 Descripció detallada del servei proposat  

 Tasques de seguiment  

 Lliurament anual de bosses i fundes compostables  

 Atenció presencial  

 

11.ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 Descripció detallada del servei de recollida d’oli vegetal 

 Descripció detallada del servei de de gestió de l’àrea mòbil de suport a la 

recollida porta a porta 

 Detall de les característiques tècniques del parc mòbil adscrit al servei. 

Presentació de fitxes tècniques de tots els equips. 

 Organigrama i currículums del coordinador tècnic i del tècnic-educador 

 Base logística. Ubicació, característiques i acreditació de la disposició. 

 Proposta d’informes diaris, mensuals i anuals a presentar. 

 Justificació de la minimització de la incidència ambiental del servei 

 

15.2.3.- SOBRE «C». PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

SUBJECTA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.  

 

 Contindrà la documentació següent: 

 

0) Relació numerada de la documentació inclosa en el present sobre. 

 

1r) Oferta econòmica. S'expressarà el preu d'execució del contracte (per al 

termini de 4 anys), havent de figurar, com partida independent, l'import de l’IVA, d’acord 

amb la clàusula 17.2.1 d’aquest Plec, fent avinent que, dins el preu d’execució ofertat, 

s’entenen incloses totes les despeses que s’hagin de dur a terme per al compliment de 

les prestacions contractades, com són el personal i el material (maquinàries, material, 

eines, vehicles, equips, productes, etc.) necessaris per portar a terme els serveis i també 

les despeses generals, benefici industrial, despeses financeres, assegurances, transport, 

desplaçaments, taxes i tota mena de tributs, etc… En definitiva, el pressupost comprèn la 

totalitat del contracte. 

 

L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran 

superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran 

desestimades automàticament. 

 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 

omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 

fonamental per valorar-la.  

 

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels 

representants de totes les empreses que la composen. 

 

Es presentarà conforme al model que s’adjunta com a Annex 5.  

 

A tal efecte, veure el quadre econòmic que figura en l’annex 5 on consta el cost anual i el 

cost unitari. A tal efecte, caldrà annexar la documentació que desglossi cadascun dels 
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serveis i de les despeses estructurals fixes, amb indicació de les despeses que s’imputen 

a cadascún d’ells. 

 

2n) Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex 6) 

sobre les millores addicionals que ofereix a l’objecte del contracte sense cap 

cost addicional per a l’Ajuntament, indicant les millores d’acord amb la clàusula 

17.2.2 del present Plec. 

 

La manca de presentació de la documentació referenciada al punt 2n comportarà que, 

com a criteri de valoració, es puntuï amb 0 punts. La manca de presentació de l’oferta 

econòmica (punt 1r) comportarà la desestimació automàtica de la proposició presentada 

pel licitador. 

 

3.- Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació 

incondicionada del present Plec i del Plec de prescripcions tècniques per part del licitador. 

La documentació, un cop lliurada, només es podrà retirar per motius justificats.  

 

4.- Els licitadors només poden presentar una única proposició. Tampoc no poden 

subscriure cap proposta en agrupació temporal amb d’altres empreses si ho han fet 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest precepte 

produirà la inadmissió de totes les proposicions presentades.  

 

5.- La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació de 

caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió del licitador, quan es 

vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 

documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de 

valoració subjectiva. 

 

6.- Els licitadors hauran de presentar una única oferta i no seran admeses les ofertes que  

presentin alternatives o variants. 

 

16. Mesa de contractació. 

 

D’acord amb l’article 160 del TRLCSP, per a la qualificació dels documents i l'examen i la 

valoració de les ofertes es constituirà la Mesa de contractació, de conformitat amb les 

determinacions de la Disposició addicional 2a, apartat 10 del TRLCSP i els articles 21 i 22 

del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Així, la Mesa de contractació 

estarà integrada per: 

 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà, Alcalde de la Corporació 

Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació. 

Sra. Eulàlia Ferrer Benito, Regidora de medi ambient. 

Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 

Sra. Mònica Roca Marvà, tècnica de medi ambient. 

Un/a regidor/a en representació dels grups municipals de la 

oposició. 

Secretària: Sra. Maria Roura Sanchez, administrativa de la Corporació. 

 

 

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/àries o assessors/es 

especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el 

quals actuaran amb veu però sense vot. 



 
              
               

 

20 
 

 

La Mesa de contractació, en exercici de les seves funcions, podrà encarregar als tècnics 

municipals la discussió, validació i modificació de la memòria del servei presentat per 

adaptar-lo a les necessitats del propi servei, d’acord amb els Plecs, sense que això suposi 

la modificació del preu d’oferta. 

 

La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les 

empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC i de la resta de documentació 

que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix la clàusula 15.2.1 

d’aquest plec. 

 

Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a 

les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia 

Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils. Una vegada esmenats, si 

s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre A, la mesa 

l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el 

seu cas, les causes de l’exclusió. 

 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació 

farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

 

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les 

empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o 

requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de 

cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 

ofertes. 

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 

susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 61. 

 

17. Criteris de valoració de les ofertes.  

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, d’acord amb l’article 150 del TRLCSP, s’ha d’atendre als següents criteris de 

valoració. 

 

17.1.- Criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor (fins a 40 

punts). 

 

La documentació corresponent a aquests criteris s’inclourà al sobre “B”. 

 

El criteri d’adjudicació i els seus subcriteris seran els següents: 

 

1.- SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMICILIARIS, 

ÀREES TANCADES D’HABITATGES DISSEMINATS I RESIDUS COMERCIALS I 

D’EQUIPAMENTS (10 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (4 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i els 

millora (4 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (2 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 
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 Justificació i coherència del dimensionament del servei (2 punts) 
 

RUTA VEHICLES 

(tipologia i 
capacitat) 

PERSONAL JORNADA 

(hores) 

PREVISIÓ DE 

TRANSFERÈNCIES 

HABITATGES 

I ÁREES 
TOTALS RUTA 

KG MÀXIMS 

TOTALS 
RUTA 

VOLUM 

MÀXIM TOTAL 
RUTA 

 

o Dimensionament coherent (2 punts) 

o Dimensionament suficient, però amb algunes incoherències (1 punt) 

o Dimensionament poc coherent o imprecís (0 punts) 

 

 Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi -zones amb 

carrers estrets, etc.-(2 punts) 

o L'oferta detalla l'aportació d'equips i una logística de servei que 

justifica i detalla l'adaptació (2 punts) 

o L'oferta preveu l'adaptació, però es detecta alguna mancança 

d'equips i de detall (1 punt) 

o L'oferta no fa referència a l'adaptació o el plantejament és 

inadequat (0 punts) 

 

 Sistema de recollida de bolquers (1 punt) 

o El sistema proposat compleix amb la normativa vigent i justifica la 

mínima pèrdua de temps durant la recollida i les possible 

transferències (1 punt) 

o El sistema de recollida proposat  té alguna mancança o no es 

justifica (0,5 punt) 

o El sistema de recollida proposat és inadequat o poc precís (0 punts) 

 

 Reforços de recollida comercial (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i els 

millora (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5 

punts) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

2.- SERVEI DE RECOLLIDA DEL VIDRE (2 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

3.- SERVEI DE RECOLLIDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL (4 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 
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 Justificació i coherència del dimensionament del servei (2 punts) 
 

RUTA VEHICLES 

(tipologia i 
capacitat) 

PERSONAL JORNADA 

(hores) 

PREVISIÓ DE 

TRANSFERÈNCIES 

ACTIVITATS 

TOTALS RUTA 

KG MÀXIMS 

TOTALS 
RUTA 

VOLUM 

MÀXIM TOTAL 
RUTA 

 

o Dimensionament coherent (2 punts) 

o Dimensionament suficient, però amb algunes incoherències (1 punt) 

o Dimensionament poc coherent o imprecís (0 punts) 

 

4.- RECOLLIDA I NETEJA DE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA (4 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei de recollida proposat (2  punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Valoració general del servei de neteja proposat (2  punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

5.- SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS (4 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Sistema de recollida de demandes de recollida (2 punts) 

o El servei de recepció de demandes de recollida utilitza diferents 

canals, garanteix una resposta immediata i maximitza l'horari 

d'atenció (2 punts) 

o El servei de recepció de demandes de recollida és adequat, però els 

canals són limitats, no es garanteix resposta immediata o no 

maximitza l'horari d'atenció (1 punt) 

o Inadequat o imprecís (0 punts) 

 

6.- RECOLLIDA I NETEJA DEL MERCAT SETMANAL (2 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei de recollida proposat (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec, 

especifica de forma detallada el sistema de lliurament i retirada dels 

contenidors i els mitjans utilitzats, millorant el plec (1 punt) 
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o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5 

punts) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Valoració general del servei de neteja proposat (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec, 

especifica de forma detallada els mitjans utilitzats, millorant el plec 

(1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5 

punts) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

7.- RECOLLIDA D'ACTES I ESDEVENIMENTS FESTIUS (2 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i els 

millora (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5 

punts) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Sistema de lliurament i retirada de contenidors (1 punt) 

o El sistema de lliurament i retirada de contenidors garanteix la 

màxima eficient i el màxim servei (1 punt) 

o El servei de lliurament i retirada de contenidors no garanteix la 

màxima eficiència o el màxim servei (0,5 punts) 

o Inadequat o imprecís (0 punts) 

 

8.- REPASSOS I RECOLLIDA DE BOSSES ABANDONADES (2 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i els 

millora (2 punts) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (1 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

9.- TECNOLOGIA DE CONTROL I SEGUIMENT (6 PUNTS) 

 

 Equipament embarcat en vehicle i lector manual (3 punts) 

o La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el plec i 

els millora (3 punts) 

o La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el plec 

(1,5 punts) 

o La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el 

plec tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Software de gestió (3 punts) 

o El software de gestió proposat compleix tots els requisits fixats en el 

plec i els millora (3 punts) 
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o El software de gestió proposat compleix tots els requisits fixats en el 

plec (1,5 punts) 

o El software de gestió proposat no explicita tots els requisits fixats en 

el plec tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

10.- SERVEI DE SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I ATENCIÓ 

CONTINUADA (4 PUNTS) 

 

 Valoració general del servei proposat (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el  plec i els 

millora (1 punt) 

o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5 

punt) 

o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec 

tècnic o és poc precís (0 punts) 

 

 Tasques de seguiment (1 punt) 

o Proposta de metodologia detallada. Garanteix i justifica el sistema 

de resolució de les diferents tipologies d'incidències en el menor 

temps possible i un seguiment acurat de l'estat (1 punt) 

o Proposta de metodologia adequada, però manquen detalls. Mostra 

imprecisions en el sistema de resolució de les diferents tipologies 

d'incidències i no justifica la resolució en el menor temps possible ni 

un seguiment acurat de l'estat (0,5 punts) 

o Proposta de metodologia inadequada o poc precisa (0 punts) 

 

 Lliurament anual de bosses i fundes compostables (1 punt) 

o La metodologia i l'estratègia proposada proposa una metodologia 

detallada de lliurament de bosses i fundes i justifica maximitzar 

l'abast de l'actuació i una atenció permanent (1 punt) 

o La metodologia i l'estratègia proposada proposa una metodologia de 

lliurament de bosses i fundes poc detallada o que no justifica la 

maximització de l'abast o no preveu una atenció permanent (0,5 

punts) 

o Metodologia i estratègia inadequada o poc precisa (0 punts) 

 

 Atenció presencial (1 punt) 

o Millora dels requeriments fixats en el plec, sense que vagi en 

detriment de les altres actuacions  (1 punt) 

o S'ajusta a les especificacions del plec  (0,5 punts) 

o Proposta inadequada o poc precisa (0 punts) 

 

11. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.  

 Descripció detallada del servei de recollida d’oli vegetal 

 Descripció detallada del servei de de gestió de l’àrea mòbil de suport a la 

recollida porta a porta 

 Detall de les característiques tècniques del parc mòbil adscrit al servei. 

Presentació de fitxes tècniques de tots els equips. 

 Organigrama i currículums del coordinador tècnic i del tècnic-educador 

 Base logística. Ubicació, característiques i acreditació de la disposició. 

 Proposta d’informes diaris, mensuals i anuals a presentar. 

 Justificació de la minimització de la incidència ambiental del servei 
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La documentació que s’ha de presentar en aquest subcriteri 11, tot i la seva 

presentació, no es valorarà. 

 

17.2.- Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 60 punts 

punts). 

 

La documentació corresponent a aquests criteris s’inclourà al sobre “C”. 

 

1).- Oferta econòmica: fins a 20 punts. 

 

1. OFERTA ECONÒMICA: fins a 20 punts 

 

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent 

fórmula de valoració econòmica: 

 

Pi =  
Bmin x 20 
Bi 

Essent, 

Pi = puntuació de l’oferta  

Bi = import de l’oferta  

Bmin = oferta pel menor import 

 

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals. 

 

2).- Millores addicionals respecte l’objecte del contracte sense cap cost 

addicional per a l’Ajuntament: fins a 40 punts.  

 

Els licitadors podran presentar les següents millores addicionals (d’acord amb les 

determinacions del Plec de prescripcions tècniques particulars): 

 

a) COMPROMÍS D’OBJECTIUS QUANTITATIUS A ASSOLIR: fins a 10 punts 

 

Si el licitador presenta un compromís per tal de millorar l’objectiu mínim fixat de 

recollida selectiva del 75%. 

  

Puntuació = 2 punts per cada 1% de compromís d’increment respecte l’objectiu 

mínim fixat. 

 

b) COMPROMÍS D’OBJECTIUS QUALITATIUS A ASSOLIR: fins a 10 punts 

 

Si el licitador presenta un compromís per tal de millorar l’objectiu qualitatiu mínim 

fixat per la recollida dels envasos lleugers, que són d’un 20%. 

  

Puntuació = 1 punt per cada 1% de compromís de reducció d’impropis en la 

envasos lleugers, fins a un límit de 10 punts. 

 

c) AMPLIACIÓ DE LA DEDICACIÓ DE TÈCNICS-EDUCADORS: fins a 10 

punts 

 

Puntuació = 0,5 punts per cada hora setmanal  de més de tècnic-educador, fins 

un màxim de 10 punts.  

 

d) ELABORACIÓ D’UNA APP PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ AMB LA 

CIUTADANIA: fins a 5 punts 
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Puntuació = 5 punts en cas d’oferir l’elaboració d’un APP, 0 punts en cas de no 

oferir-la.  

 

e) FOMENT CONTINU D’ACCIONS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

ADREÇADA A LA CIUTADANIA I A LES ACTIVITATS COMERCIALS: fins a 

5 punts 

 

Puntuació = es valorarà amb 5 punts els licitadors que ofereixin una dedicació 

anual d’un import equivalent a l’1,5% (abans d’IVA) del contracte.  

 

La puntuació es veurà reduïda de forma lineal fins a l’import 0. 

  

18. Pràctica de la valoració de les ofertes  

 

1.- La qualificació de la documentació presentada que es refereix l'article 146.1 de RDL 

3/2011, de 14 de novembre, s'efectuarà per la mesa de contractació constituïda a aquest 

efecte, a les 13:00 hores del dia següent hàbil a la finalització del termini per presentar 

pliques.  

 

La mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació continguda en el sobre 

A. Veure clàusula 16 d’aquest plec de clàusules administratives particulars. 

 

De les actuacions se’n deixarà constància en l'acta que necessàriament s’haurà 

d’estendre.  

 

Una vegada qualificada la documentació i subsanats, en el seu cas, els defectes o 

omissions de la documentació presentada la mesa declararà admesos a la licitació als 

licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats en l'article 146 

de la Llei, fent declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.  

 

2.- Una vegada realitzades aquestes actuacions, tindrà lloc, a la Sala d’actes de 

l’Ajuntament de Celrà, a les 13:00 hores del setè dia natural posterior al termini 

d’obertura dels sobres “A”, l’acte públic d’obertura del sobre B, relatiu als criteris que 

depenen d’un judici de valor, essent criteris no quantificable automàticament, el qual 

s’entregarà als tècnics municipals perquè procedeixin a la seva valoració, de conformitat 

amb els criteris d’adjudicació del contracte que depenen d’un judici de valor, establerts 

en aquest Plec. 

 

En el cas de variacions en el dia o en l’hora, bé sigui per no haver rebut alguna plica per 

correu postal (si el licitador ho ha anunciat reglamentàriament), bé per qualsevol altre 

motiu, es comunicarà prèviament als licitadors presentats pel correu electrònic o fax que 

hagin indicat a la documentació presentada i/o pel Perfil del contractant de l’Ajuntament.  

 

Prèviament a l’obertura dels sobres “B”, la Mesa donarà a conèixer les proposicions 

admeses i les rebutjades en els termes que estableix l’article 83 del RGLCAP.  

 

La Mesa de contractació en qualsevol moment de la fase d’estudi d’ofertes podrà requerir 

als licitadors que consideri convenient a fi que formulin, per escrit, aclariments al 

contingut de la proposta i/o exposin les seves proposicions en un acte al que podran 

assistir acompanyats dels seus assessors. 
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Finalment, la Mesa efectuarà la corresponent puntuació de les ofertes en relació als 

sobres “B”, la qual es donarà a conèixer prèviament en l’acte públic d’obertura dels 

sobres “C”. 

 

3.- Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic, a la sala de Plens de l’Ajuntament de 

Celrà, a les 13.00 hores del 15è dia natural posterior a l’obertura dels sobres “B”, en el 

qual es procedirà a l’obertura del sobre “C”. 

 

En el cas de variacions en el dia o en l’hora, es comunicarà prèviament als licitadors 

presentats pel correu electrònic o fax que hagin indicat a la documentació presentada i/o 

pel Perfil del contractant de l’Ajuntament.  

 

Obert l’acte, en primer lloc es donarà a conèixer el resultat de la valoració i puntuació 

atorgades per la Mesa de contractació a les ofertes en aplicació dels criteris d’adjudicació 

que depenen d’un judici de valor. 

 

Seguidament, es procedirà a l’obertura dels sobres “C”, amb la lectura de l’oferta 

econòmica i elements de l’oferta quantificables de forma automàtica. 

 

Comprovada la documentació justificativa, la Mesa assignarà les puntuacions 

corresponents, procedirà a obtenir, per agregació de les anteriors puntuacions fetes 

públiques, la puntuació total resultant per cadascú dels licitadors, classificarà les ofertes 

per ordre decreixent de valoració i elaborarà la proposta de resolució del procediment 

que serà elevada a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 

 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeix alguna 

oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest 

Plec. 

 

Aquest acte es desenvoluparà seguint les formalitats previstes en els articles 26 i 27 del 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i en allò no previst en ells, pel que disposa l’article 

83 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 

constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals 

hauran de quedar reflectides en l’acta. 

 

La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 

la seva proposta d’adjudicació. 

 

4.- La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 

finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 

que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 

proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 

proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable.  
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 

la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels 

plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de 

valoració. 

 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 

sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 61. 

 

5.- Si els dies d’ obertura de pliques s’ escau en dissabte o festiu, aquests actes es 

traslladaran al dia següent hàbil. 

 

6.- La mesa de contractació valorarà les proposicions d' acord amb la documentació 

aportada i les elevarà amb l' acta i la proposta d' adjudicació de l’execució del contracte, 

incloent-hi els criteris que motiven la seva proposta.  

 

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del/la licitador/a proposat/da davant 

de l’Ajuntament de Celrà.  

 

7.- En relació a la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la 

puntuació de les ofertes presentades, s’adjudicarà el contracte al licitador que hagués 

presentat l’oferta econòmicament més baixa. En cas de persistir l’empat, es decidirà 

l’adjudicació per sorteig davant la Secretària de l’Ajuntament.  

 

19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

Pel que fa a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats en relació al preu, 

s’estarà als criteris que estableixen l’article 152 del TRLCSP i l’article 85 del RGLCAP. 

 

Els límits per determinar que una oferta conté un valor anormal o desproporcionat són 

els que es determinen l’article 85 del RGLCAP. Les determinacions respecte els valors 

anormals o desproporcionats es recullen als articles 152 del TRLCSP i 85 del RLCAP.  

 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o 

desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi 

presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si 

efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per 

contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa 

sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic 

facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 

l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 

dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les 

justificacions per escrit. 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
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Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 

esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ 

l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 

considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.  

 

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè 

no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. 

 

Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes 

corresponents, estimés que l'oferta econòmica no pot ser complerta com a conseqüència 

de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l'exclourà de la classificació i 

acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord 

amb l'ordre que hagin estat classificades. En cas que estimés que l'oferta econòmica pot 

ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, 

serà d’aplicació l’article 95.2 del TRLCSP, i s’exigirà una garantia complementària del 5% 

sobre l’import d’adjudicació. 

 

20.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació. 

 

1.- L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions 

presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar 

aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en el present 

plec de clàusules administratives particulars, podent sol·licitar aquells informes tècnics 

que estimi pertinents. 

 

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per a què, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar 

des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 

esmentada a continuació: 

 

A) Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 

(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 

Unió: 

 

Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com 

el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de 

la mateixa norma. 

 

Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les 

obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent: 

 

1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 

 

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu del Impost sobre 

Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 

document d’alta de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 

l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una 

declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula del 

Impost. 
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Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 

de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 

responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 

declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 

2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat 

Social:  

 

a) Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 

deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

 

b) Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

 

c) Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que 

l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

d) Certificat positiu, emès per la intervenció de Celrà,  acreditatiu que l’empresa 

es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Celrà. En 

aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per l’Ajuntament. 

 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 

documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 

mitjançant una declaració responsable. 

 

A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o 

electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 

Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP. 

 

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents 

anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los 

directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de 

consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi. 

 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent: 

 

1.- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 

personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 12. 

2.- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en 

nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport 

legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: 

ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o 

en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies 

d’escriptures d’apoderament. 

3.- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 

solvència o del certificat de classificació corresponent. 

4.- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 

que s’estableix a la clàusula 21. 
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5.- Document acreditatiu de que l’empresa és un centre especial de treball i que 

està degudament inscrita en un registre de centres especials de treball.  

6.- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de 

publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en la clàusula 40. 

7- Documentació de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut de 

pagament), d’acord amb les determinacions de la clàusula 33. 

 

B) Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat 

membre de la Unió: 

 

L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la 

documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta 

vigent o actualitzada:  

 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 

que s’estableix a la clàusula 21. 

- Document acreditatiu de que l’empresa és un centre especial de treball i que 

està degudament inscrita en un registre de centres especials de treball. 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 

corresponents, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 40. 

- Documentació de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut de 

pagament), d’acord amb les determinacions de la clàusula 33. 

  

2.- El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació, tant per a les empreses inscrites al 

RELI/ROLECE com les que no, té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de l’expedient. 

 

Així, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini 

assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, 

causa de prohibició de contractar. 

 

3.- La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentación presentada 

per l’empresa o empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa 

econòmicament. 

 

Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o 

errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 

corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 

dies hàbils. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, 

s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la 

mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia provisional 

que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat la 

documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 

tributaries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la 

garantia definitiva, concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a 

l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP. 
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Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o 

en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 

públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP 

 

21. Garantia definitiva. 

 

1.- S’estableix, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, una garantia definitiva per al 

licitador que resulti adjudicatari del contracte del 5% de l'import de l'adjudicació del 

contracte (IVA exclòs). La garantia definitiva respondrà dels conceptes recollits a l’article 

100 del TRLCSP. 

 

2.- La garantia definitiva es pot presentar en alguna de les formes previstes a l’article 96 

del TRLCSP. 

 

3.- Si l'adjudicatari, d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, no constitueix la garantia 

definitiva en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment 

efectuat per l’òrgan de contractació, s’entendrà que retira la seva oferta i l’òrgan de 

contractació procedirà a requerir la mateixa documentació del següent licitador en la 

relació classificada de licitadors. 

 

4.- D’acord amb l’article 156.4 del TRLCSP, quan per causes imputables a l’adjudicatari 

no s’hagués formalitzat el contracte dins el termini corresponent, l’Ajuntament podrà 

acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional 

exigida. Si les causes de la no formalització fossin imputables a l’Ajuntament, 

s’indemnitzarà el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pogués comportar. 

 

5.- En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 

una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 

requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

 

6.- Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 

variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 

cada moment, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data en què es 

notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 

variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat 

amb el que disposa el TRLCSP. 

 

7.- Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

correspongui, en el termini de 15 dies hàbils des de l’execució. 

 

8.- En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats 

anteriors, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte. 

 

9.- La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi complert satisfactòriament 

el contracte. Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 100 del 

TRLCSP. 

 

En definitiva, per a la devolució i cancel.lació de garanties s’estarà a allò que determina 

l’article 102 del TRLCSP. 

 

22. Renúncia i desistiment. 
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L’òrgan de contractació, abans de l’adjudicació, podrà renunciar a la celebració del 

contracte, per raons d’interés públic degudament justificades i amb la corresponent 

notificació a les empreses licitadors, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà 

desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no 

esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 

procediment d’adjudicació. D’acord amb l’article 155.2 del TRLCSP, es compensarà els 

licitadors per les despeses que haguessin pogut incórrer. Malgrat això, aquesta 

indemnització no superarà, en cap cas, el límit dels 50,00 euros/licitador.  

 

CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

23. Adjudicació del contracte.  

 

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 20, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 

adjudicatària, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita 

documentació. 

 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta 

o proposició que sigui admissible d’acord amb les criteris que figuren en aquest Plec. 

 

L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el termini 

màxim els 10 dies hàbils següents a que hagi estat acordada i simultàniament es 

publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. El contingut de l’acord i notificació 

de l’adjudicació s’haurà d’ajustar al previst a l’article 151.4 del TRLCSP. 

 

La notificació es farà per mitjans electrònics a les empreses licitadores. D’acord amb el 

previst en l’article 151.4 del TRLCSP, el termini per considerar rebutjada la notificació, 

amb els efectes previstos en la legislació del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, serà de cinc dies naturals. 

 

24. Formalització del contracte i inici de l’execució del contracte. 

 

1.- Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 156 del 

TRLCSP, havent de formalitzar el contracte mitjançant document administratiu. No 

obstant això, aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu 

càrrec les corresponents despeses. 

 

2.- El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que 

impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

3.- Essent un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació 

conforme a l'article 40.1 del TRLCSP, i d’acord amb l’article 156.3 del TRLCSP, la 

formalització no es podrà efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti 

la notificació de l'adjudicació als licitadors.  

 

L'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte (en 

document administratiu) en un termini no superior a 5 dies naturals, a comptar des del 

següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini 

previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs que comporti la 
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suspensió de la formalització del contracte. De la mateixa manera es procedirà quan 

l'òrgan competent per resoldre el recurs hagués aixecat la suspensió. 

 

4.- Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre 

la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués 

constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 

contractar, d’acord amb l’article 60.2 b del TRLCSP. 

 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es 

proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de 

conformitat amb la clàusula 20. 

 

5.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de 

presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 

pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la 

persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients 

per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

6.- El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

7.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

 

8.- L’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154 del TRLCSP, es 

publicarà en el perfil del contractant i en el BOP. A més, per aplicació directa de l’apartat 

1 de l’article 50 de la Directiva 2014/24/UE l’anunci s’enviarà al DOUE en un termini 

màxim de 30 dies des de la formalització i es publicarà en el BOE. 

 

4.- D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran 

les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  

 

5.- Així mateix, d’acord amb l’article 29 del TRLCSP, dins dels 3 mesos següents a la 

formalització del contracte, per a l’exercici de la funció fiscalitzadora es trametrà a la 

Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que s’hagués 

formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient en que es derivi. 

 

 

25. Retorn de la documentació. 

 

D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del RGLCAP, les proposicions 

presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les 

desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat 

definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 

sense que se n’hi hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions 

romandrà a disposició dels interessats. 

 

De conformitat amb la recomanació continguda en la Resolució de la Comissió Nacional 

d’Avaluació i Tria de Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre documentació que 

s’adjunta amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, 

els licitadors que no recullin dita documentació se’ls adverteix que es podrà procedir a la 
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seva destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de 

formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma i consentida. 

 

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

26. Execució i supervisió dels serveis. 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els Plecs, i 

d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa contractista 

l’òrgan de contractació. 

 

27. Programa del servei – memòria tècnica. 

 

L'adjudicatari haurà d’ajustar-se al Programa del servei – memòria tècnica presentat 

(sobre “B”), programa que es considera document contractual, amb les observacions 

que, respectant els corresponents Plecs, consideri adients l’Ajuntament.  

 

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 

suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte 

en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

 

28. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

 

1.- El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i 

dels terminis parcials fixats, en el seu cas, en el Programa del servei – memòria tècnica. 

 

2.- Si, en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en 

demora per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, indistintament, en 

la forma i condicions establertes a l’article 213 del TRLCSP, per la resolució del contracte 

amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats establertes a l’article 212, 

apartats 4 i següents del TRLCSP. 

 

L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 

imputables al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte. 

 

3.- La recepció del contracte es regirà per les determinacions de l’article 307 del RDL 

3/2011, de 14 de novembre. 

  

El contracte s’entendrà complert per l’adjudicatari quan aquest hagi realitzat la totalitat 

del seu objecte. 

 

Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les 

següents obligacions:  

  

1) El compliment no defectuós del contracte.  

2) El compliment dels criteris d' adjudicació.  

 

29. Control en l’execució del contracte. 

 

L’Ajuntament efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta 

execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte 

compliment, sens perjudici de l’existència d’un responsable del contracte. 
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30. Responsable del contracte. 

 

L'òrgan de contractació designa, de conformitat amb en l'article 52 del TRLCSP, com a 

persona responsable del contracte, la tècnica de medi ambient. 

 

Exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les 

funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li 

atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 

d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents 

implicats en el contracte. 

 

El responsable del contracte podrà donar instruccions al contractista i resoldre les 

incidències ordinàries derivades de la prestació dels serveis sense perjudici de les 

competències legalment atribuïdes a l’òrgan de contractació. En particular li corresponen 

les funcions i tasques següents: 

 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals; 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 

funció especifica no correspongués a altres persones; 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada; 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 

procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 

referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del 

disseny, als  objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, 

i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

e) Qualsevol altre relacionada amb el funcionament dels serveis i el compliment 

del contracte. 

 

31. Resolució d’incidències. 

 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i el contractista en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 

de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori 

que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP. 

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

32. Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista. 

 

L’execució i la corresponent responsabilitat del contractista són les que determina l’article 

305 del TRLCSP. 

 

El contracte s'executarà amb subjecció a les determinacions de les seves clàusules i en 

aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques, i d'acord amb les instruccions que es 

puguin donar al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació. 

També caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 307 del TRLCSP. 

 

En tot cas, el contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix aquest Plec i el 

Plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que es donaran al 

contractista per a la seva interpretació per part de l’òrgan de contractació. 
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33. Assegurança de responsabilitat civil. 

 

Donat que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o 

indirectes que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de 

les operacions que requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de 

responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual 

haurà de complir els requisits especificats a les regles següents: 

 

 Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que 

requereixi la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin 

tenir els tercers a conseqüència de la prestació.  

 

 Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 

600.000,00 euros per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la 

realització dels treballs que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que 

aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual 

pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim per víctima serà de 300.000,00 euros. 

 

 Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: 

 

a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a 

responsable dels danys, lesions o perjudicis a terceres persones 

directament o al seu patrimoni, ja sigui la responsabilitat civil directa o 

subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les garanties per 

responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals. 

 

b) Els costos i despeses judicials i altres despeses per a defensa de 

l’assegurat. 

 

c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la 

responsabilitat civil. 

 

 Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador 

renuncia als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra 

l’Ajuntament per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.  

 

 Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 

pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent abans de la 

signatura del contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa 

actualitzada i acreditar-ho anualment davant l’Ajuntament, presentant el corresponent 

rebut. 

 Sisena. En definitiva el contractista haurà de: 

 

a) Assumir tota la responsabilitat civil i administrativa, tant davant 

de l’Ajuntament com davant de tercers, pels danys i perjudicis causats per 

ell mateix, pels seus treballadors o pels mitjans adscrits al servei a béns o 

a persones, independentment de la naturalesa d’aquestes, en la gestió 

normal o anormal del servei, i sense perjudici de les sancions contractuals 

que li puguin ser imposades. 

b) Subscriure, tenint en compte l’apartat anterior, una pòlissa 

d’assegurança suficient a tot risc de la totalitat del servei i actualitzar 

aquell import anualment. 
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c) Assumir tota la responsabilitat penal que pugui derivar-se de 

l’execució de la gestió del servei, amb els mateixos abast i reserves 

formulats en l’apartat a). 

d) Assumir tota la responsabilitat social que en matèria laboral es 

pugui derivar de la contractació del personal afecte al servei, amb els 

mateixos abast i reserves formulats en l’apartat a). 

e) Indemnitzar tercers pels danys i perjudicis que pugui produir el 

funcionament del servei, llevat que aquests s’hagin originat per actes 

realitzats per donar compliment d’una ordre de compliment forçós dictada 

per la corporació i sense perjudici dels altres drets que l’assisteixen. 

L’abonament de la indemnització i la reparació dels danys i perjudicis seran 

immediats. 

f) Presentar anualment a l’Ajuntament una còpia de les pòlisses de 

responsabilitat civil actualitzades i, sempre que aquest li ho sol·liciti, 

presentar tota la documentació de l’empresa relativa a la prestació del 

servei concedit per tal de procedir a la comprovació de la total legalitat 

d’aquesta en l’ordre fiscal, laboral, administratiu, etc. En cas que 

l’adjudicatari sigui una societat, caldrà que aquesta presenti testimoni 

notarial de qualsevol dels seus acords que modifiquin els seus fins socials, 

quant al puguin afectar, directa o indirectament, el compliment del servei 

objecte del contracte, en el termini dels 15 dies posteriors a la seva 

adopció. 

 

CAPÍTOL VI.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 

PARTS. 

 

34. Confidencialitat.  

 

Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l'adjudicació i a 

la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 

confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, especialment 

pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. 

L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.  

 

Igualment, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació 

que tingui accés amb motiu 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 en aquell sentit.  

 

Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta 

informació, tret que el contracte estableixi un termini major.  

 

35. Protecció de dades. 

 

En el cas que per a l'assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el 

contractista hagués de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i 

gestió correcte del concepte contractat, el contractista se sotmet expressament al 

compliment del que s'estableix en els articles següents sobre seguretat de dades, secret 

professional, eliminació i propietat de les dades i remissió al marc legal vigent. 

 

Seguretat de les dades i deure de secret professional: 

 

El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i 

organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la 
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seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint en 

compte l‘estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan 

exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural. 

 

Propietat de les dades: 

 

El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què es 

refereix el present document, són d’exclusiva propietat de l’Ajuntament de Celrà, per la 

qual cosa no podrà aplicar-les o utilitzar-les amb una finalitat diferent a la del servei 

contractat, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per a l’execució del present contracte, en 

règim de subcontractació, fora dels termes pactats en l’encàrrec. 

 

Eliminació de les dades: 

 

El contractista s’obliga a trametre a l’Ajuntament de Celrà, un cop finalitzat l’encàrrec, i 

en un termini no superior a vuit dies, un document de reconeixement explícit de 

l’eliminació de les dades cedides en qualsevol format i suport. 

 

Remissió a la llei: 

 

Sense perjudici del previst en el present document, el contractista s’obliga a respectar el 

que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de 

caràcter personal, en tot allò que l’afecta per raó del seu accés a les dades carácter 

personal de l’Ajuntament de Celrà, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 

qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

36. Drets del contractista. 

 

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, són drets 

específics del contractista els següents: 

 

a) El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes 

de l’article 216 del TRLCSP i d’acord amb la clàusula següent. 

 

b) El contractista té dret a la indemnització de danys i perjudicis en els supòsits de 

força major fixats a l’article 231 del TRLCSP. 

 

c) El contractista té dret a ser assistit per l’Ajuntament en els impediments que es 

puguin presentar a la normal prestació del servei. 

 

37. Abonaments a l’empresa contractista. 

 

1.- L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el present Plec i el 

Plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total 

o parcial del contracte. Només es pagaran aquells serveis efectivament realitzats. 

 

2.- El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura mensual (per 

mensualitats vençudes), corresponent a una dotzena part del preu anual dels serveis 

contractats. Serà expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les 

condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP. Es farà constar l’import parcial de cada 

servei i l’import total facturat. 
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, 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, s’han de signar amb signatura avançada 

basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 

d’expedient de contractació. Les factures s’han de registrar a la plataforma e.FACT que 

és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Celrà. 

 

3. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 

pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

4. L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària 

per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret 

a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les 

certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, 

afectada pel coeficient d’adjudicació. 

 

5.- Els serveis extraordinaris pactats seran pagats fora de la retribució ordinària del 

contracte, d’acord amb els preus unitaris presentats en l’oferta econòmica o amb els 

preus pactats entre l’Ajuntament i el contractista. 

 

6.- En el primer mes de cada trimestre natural el contractista, conjuntament amb la 

factura, hi adjuntarà una fotocòpia dels TC1 i TC2 corresponents a les 3 darreres 

mensualitats declarades (respecte al personal adscrit al contracte) i una fotocòpia del 

rebut de l’assegurança de responsabilitat civil a què fa referència la clàusula 33. 

 

7.- El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 

establerts a l’article 218 del TRLCSP. 

 

38. Responsabilitat de l’empresa contractista 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 

terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que 

es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, 

mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 

de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 

siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

 

39. Risc i ventura del contractista. 

 

L’execució del contracte, a la vista de l’article 215 del TRLCSP, es realitzarà a risc i 

ventura del contractista, i aquest únicament tindrà dret a les indemnitzacions en els 

casos i amb els procediments que preveu la llei per concurrència de causes de força 

major, si bé en l’expedient haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 

mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, els 

danys produïts. 

 

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i 

precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la 



 
              
               

 

41 
 

valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes 

prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. 

 

Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin 3 

mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició. 

 

L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar com a 

conseqüència de l'execució del servei, per la qual cosa se'l considera com a únic 

responsable. 

 

En qualsevol cas, i en base amb el principi de risc i ventura, l’execució del contracte 

tindrà la consideració de preu tancat, i el contractista s’haurà de fer càrrec de les 

incidències i variacions que es produeixin en l’execució del mateix. 

 

40. Obligacions del contractista. 

 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en les seves clàusules, en aquest Plec 

i en el Plec de prescripcions tècniques, i d'acord amb les instruccions que per a la seva 

interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació. 

 

El contractista serà responsable de les prestacions i serveis realitzats, així com de les 

conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a tercers de les omissions, 

errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.  

 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 

obligacions específiques del contractista les següents: 

 

a) Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les 

disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos 

laborals, i altra normativa aplicable. En cap cas s’establirà una relació laboral entre 

aquest personal i l’Ajuntament de Celrà. Les despeses de personal, incloses les càrregues 

socials aniran a càrrec de l’empresa. 

 

b) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació 

(d’un import màxim de 1.500,00 euros). En cas que el contractista sol.liciti que el 

contracte s’elevi a escriptura pública, les despeses també aniran a càrrec seu. 

 

c) El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 

suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte 

en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

 

d) El contractista informarà prèviament de totes les variacions contractuals,  

reorganització del servei i/o horaris, amb la suficient  antelació, per tal de ser aprovades 

per l’Ajuntament. 

 

e) El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els 

mitjans personals i materials suficients (article 64.2 del TRLCSP), havent de disposar de 

l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada prestació del 

servei.  

 

f) El contractista haurà de designar un coordinador tècnic, amb poder suficient, 

mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta adjudicació. 

S’haurà de  sotmetre a cada moment al control i a les ordres, indicacions o observacions 
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que, en relació amb el servei, dicti l’Ajuntament i facilitar les inspeccions que disposi 

aquest. 

Aquest coordinador tècnic ha d’estar localitzable de forma immediata, i que exerceixi 

funcions de coordinació, supervisió i interlocució amb l’ Àrea de medi ambient de l’ 

Ajuntament.  

 

g) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa 

de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la 

vigència d’aquest contracte. 

 

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 

podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte 

àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

h) El contractista tindrà les següents obligacions lingüístiques: 

 

- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament 

derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 

contractista han d’emprar, almenys, el català en les publicacions, els avisos i en la 

resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 

- En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 

requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua 

catalana.  

- En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

desenvolupen. 

- Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució 

del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es 

podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, 

l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 

necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el 

públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les 

tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

  

i) El contractista estarà obligat a presentar, abans de l’inici de l’execució del contracte, 

un pla de prevenció de riscos laborals que reculli la totalitat dels serveis a prestar, tal 

com es recull a la clàusula 41. També farà l’avaluació dels riscos laborals, els elements 

que aportarà al respecte, advertirà els seus operaris i els formarà en aquest sentit. 

 

j) El contractista té el compromís d’actuar de forma immediata en circumstàncies 

especials o urgents a petició de l’Ajuntament. 

 

k) Permetre i facilitar les inspeccions dels treballs, material i mitjans del servei que 

disposi a l’Ajuntament, als seus delegats i als serveis tècnics. 

S’haurà de sotmetre en tot moment al control i a les ordres, indicacions o observacions 

en relació amb el servei que dicti l’ Ajuntament i facilitar les inspeccions municipals. 
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l) Vetllar perquè el personal del servei es comporti amb tota correcció amb els ciutadans, 

autoritats i agents, i mostri el distintiu o document que acrediti la seva identitat quan 

sigui requerit a aquesta finalitat. 

 

ll) L’obligació de substituir el personal en cas de malaltia, baixa laboral, vacances, 

absències imprevistes o qualsevol altra contingència o per altres causes. 

 

m) L’obligació de substituir el personal a petició del responsable del contracte de 

l’Ajuntament si, a judici d’aquest, el personal no s’adapta al lloc de treball, no reuneix les 

condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana o bé no fa 

la seva tasca de forma correcta. 

 

n) L’empresa contractista està obligada a comunicar a l’Ajuntament les dades personals i 

laborals i la jornada de treball dels treballadors que es destinin als diversos serveis.  

 

o) Acceptar la modificació del servei en les circumstàncies previstes en les disposicions 

vigents. 

 

p) Donada la condició de servei obligatori, en cas de vaga o tancament patronal, 

l’adjudicatària està obligada a posar a disposició tot el material i elements adscrits al 

servei, fent-se càrrec també del personal que fos assignat per a la continuació del servei, 

en cas de que així es decidís. En tot cas s’haurà d’avisar a l’administració municipal amb 

una antelació mínima d’una setmana. L’administració competent podrà decretar els 

serveis mínims a cobrir per l’empresa. 

 

q) L’empresa adjudicatària tindrà dret a utilitzar els béns de domini públic que siguin 

necessaris per a la prestació dels serveis: tal com voreres pel trànsit de vehicles pel 

servei de recollida, espais públics per a la instal.lació de contenidors, etc., sense altres 

limitacions que les que es derivin del propi Ajuntament.  

 

r) L’Ajuntament haurà d’assistir, dins de les seves possibilitats, l’empresa adjudicatària 

en tots els impediments que es puguin presentar per a la prestació dels serveis. 

 

s) El contractista haurà de subrogar el personal que es detalla a l’ANNEX 7, en 

compliment de la normativa vigent. 

 

t)Si en finalitzar el contracte l’ Ajuntament no es trobés en condicions de substituir el 

contractista dels serveis, aquest tindrà l’obligació de continuar en la seva prestació fins 

que entri el nou adjudicatari. 

 

u) Aportar la informació que específicament li demani l’Ajuntament. 

 

 

41. Seguretat i salut laboral.  

 

1.- Prescripcions. 

 

D'acord amb les característiques dels centres, l’empresa contractista haurà de complir 

estrictament amb allò que disposa la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals i les seves disposicions de desenvolupament o 

complementàries i d’altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions 

relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit dels serveis a prestar o 

susceptibles de produir-les, principalment en l'aspecte de formació i informació del seu 

personal. 
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L’empresa contractista designarà un responsable de prevenció de riscos laborals, que es 

posarà en contacte amb la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de 

Celrà durant els primers 15 dies hàbils d’execució del contracte, i mantindrà una relació 

continuada amb ella als efectes legals oportuns previstos en la normativa sectorial. 

 

En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i 

salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. A 

aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la 

prevenció de riscos laborals mitjançant l’adopció de les mesures que siguin necessàries 

per a la seguretat i salut dels treballadors i mitjançant la constitució d’una organització i 

mitjans necessaris, tot això, en els termes que estableix la citada Llei estatal 31/1995. 

 

El contractista planificarà l’acció preventiva en la prestació del servei a partir d’una 

avaluació de riscos per a la salut i seguretat dels seus treballadors, tenint en compte la 

naturalesa de l’activitat i en relació amb aquelles que estiguin exposades a riscos 

especials. La mateixa avaluació haurà de realitzar-se amb motiu de l’elecció d’equips de 

treball i del condicionament dels llocs de treball, que hauran d’actualitzar-se quan canviïn 

les seves característiques i condicions. 

 

El contractista estarà obligat a presentar, abans de l’inici de l’execució del contracte, un 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals que reculli la totalitat dels serveis a prestar. Aquest 

pla s’efectuarà de conformitat amb les disposicions de seguretat i salut que regulen la 

matèria i per a aquells treballs i serveis als quals pugui no existir regulació específica 

s’adaptaran a allò que es disposa per a treballs anàlegs o de similars característiques. El 

pla esmentat haurà de contenir, com a mínim, una memòria explicativa del mateix, amb 

descripció gràfica suficient per a la seva comprensió i aplicació. 

 

2. Acció preventiva. 

 

El contractista adoptarà, per a la prestació dels serveis objecte del contracte, les mesures 

necessàries amb la finalitat de que els equips de treball siguin adequats per al treball que 

s’hagin de realitzar i convenientment adaptades a tal efecte, de forma que garanteixin la 

seguretat i salut dels treballadors que hagin d’utilitzar-les. 

 

El contractista haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 

adequats per a la realització de les seves funcions i vetllar pel seu ús efectiu dels 

mateixos quan per la natura del treball sigui necessari. 

 

El contractista adoptarà les mesures adequades per a que els treballadors rebin totes les 

informacions necessàries en relació amb els riscos per a la seguretat i la salut dels 

treballadors en la prestació del servei tant aquelles que afectin a l’empresa en el seu 

conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció; Igualment, s’informarà als 

treballadors sobre les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicable als riscos del 

servei i a les mesures a adoptar en situacions d’emergència. 

 

El contractista haurà de garantir que cada treballador adscrit a la realització del servei 

objecte del contracte rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en 

matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, qualsevol que sigui la duració 

o modalitat d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que realitzin i 

s’introdueixin noves tecnologies o canvis d’equips de treball. 

 



 
              
               

 

45 
 

El contractista haurà d’acreditar que els treballadors adscrits a l’execució del contracte 

hagin rebut, amb caràcter previ a l’execució del contracte, la formació necessària en 

matèria de prevenció de riscos laborals i utilització dels equips de treball. 

 

42. Personal a subrogar pel contractista. 

 

1. L’empresa adjudicatària haurà de subrogar-se en el contractes del personal laboral 

adscrit als serveis actuals en els termes establerts a l’article 44 Reial decret legislatiu 

1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 

Treballadors (ET), l’article 120 del TRLCSP i l’article 39 de la Resolució TSF/2364/2016, 

de 4 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu 

de treball del sector de taller per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. 

  

També haurà de contractar, si escau, i tenir adscrit, en tot moment, als serveis el 

personal necessari amb la titulació, nivell de formació i capacitació professional exigides. 

El contractista haurà de comunicar les baixes i noves incorporacions de personal. 

 

2. La relació del personal a subrogar amb inclusió de les dades relatives a les condicions 

dels contractes dels treballadors, necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per 

part de les empreses licitadores, facilitades pels contractistes actuals, són els que es 

recullen en l’annex 7 del present plec. 

 

L’adjudicatari haurà de reconèixer a l’ esmentat personal els seus drets d’antiguitat i els    

seus havers per a tots els conceptes, així com la seva categoria laboral. 

 

3.- El personal dependrà exclusivament de l’empresa contractista sense que existeixi cap 

vincle o relació funcionarial o laboral amb l’Ajuntament. 

 

43. Prerrogatives de l’Ajuntament. 

 

1.- L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les 

següents prerrogatives: 

 

a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

L’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament es durà a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 211 del TRLCSP. 

 

2.- Són potestats de l’Ajuntament: 

 

a) Mantenir el contracte durant el temps de vigència del contracte sense perjudici 

de les modificacions que, per motius d’interès públic, es puguin imposar. 

 

b) Portar a terme una auditoria de l’empresa adjudicatària pel que fa els elements 

tècnics i econòmics del contracte. Les despeses que generi aquesta auditoria aniran a 

càrrec del contractista. 
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c) Fiscalitzar, dirigir i controlar la prestació dels serveis, per a la qual cosa podrà 

inspeccionar-la i dictar les ordres per mantenir-la o restablir-la. Així mateix, l’Ajuntament 

podrà inspeccionar el servei així com la documentació relacionada amb l’objecte del 

contracte i requerir al contractista la presentació i actualització d’aquesta documentació 

quan sigui precís per acreditar el compliment de les obligacions que l’incumbeixen. 

 

d) Imposar al contractista les penalitats previstes en aquest Plec per raó de les 

infraccions que hagi comès en la prestació del servei. 

 

e) Correspon als serveis municipals, mitjançant el seu personal, exercir les 

funcions d'inspecció i de control de la prestació dels serveis per part del contractista. 

Aquest personal, en l'exercici de les seves funcions poden facultativament: 

 

I) sol·licitar informació, tan verbal com escrita, sobre l'activitat que és 

inspeccionada. 

II) proposar a l'Ajuntament l'adopció de les mesures que estimin necessàries 

en situacions anòmales en la prestació dels serveis. Aquestes mesures 

poden ser també de caràcter provisional. 

III) proposar a l'Ajuntament, si s'escau, l'adopció d'instruccions i ordres del 

servei. 

 

En l'exercici d'aquestes funcions d'inspecció han d'estendre una acta de les 

comprovacions efectuades. 

 

3.- Són deures de l’Ajuntament: 

 

a) Satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis 

resultants d’aquest Plec i de la seva proposició econòmica. 

 

b) Atorgar al contractista la protecció adient per tal que pugui prestar el servei 

adequadament. 

 

4.- L’Ajuntament seguirà ostentant les potestats de direcció i control, raó per la qual el 

contractista estarà subjecte a l’acció fiscalitzadora i de control de l’Ajuntament de Celrà 

en la forma que es preveuen els presents Plecs i la legislació en cada cas aplicable. 

 

44. Modificació del contracte. 

 

1.- El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en 

la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit 

text legal. 

 

Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 105 

a 108 i 219 del TRLCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions per 

raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la 

seva necessitat en l’expedient. 

 

Mitjançant el present Plec s’adverteix de la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui 

introduir modificacions en les operacions que l’integren, degudes a l’augment, la reducció 

o la supressió de les mateixes, la substitució d’unes per altres o la modificació de les 

freqüències. Aquestes modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran 

excedir, de forma acumulada, en més o en menys, el 15% de l’import anual del contracte 

i seran aprovades per resolució de l’òrgan de contractació. 
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Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot operar 

quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, 

es preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les 

condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a 

introduir les variacions estrictament indispensables. El procediment a seguir, en tot cas, 

és el previst a l’article 108 del TRLCSP, resultant obligat procedir a la formalització de la 

modificació en virtut del previst a l’article 219.2 TRLCSP. 

 

A la vista de l’article 105.2 del TRLCSP, en cap cas la modificació del contracte es podrà 

realitzar amb la finalitat d’addicionar prestacions complementàries a les inicialment 

contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que es puguin contemplar finalitats 

noves no previstes en la documentació preparatòria del contracte, o incorporar una 

prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha 

de fer una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el 

règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les 

circumstàncies que preveu l’article 174.b) del TRLCSP. 

 

En el procediment per dur a terme la corresponent modificació del contracte caldrà donar 

audiència al contractista. Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via 

administrativa i seran immediatament executius. 

 

En tot cas, seran aplicables els preus unitaris fixats a l’oferta econòmica pel contractista. 

 

Per tramitar una modificació / ampliació o reducció o supressió dels serveis del contracte 

caldrà seguir el següent procediment: 

 

- Proposta del responsable del contracte municipal. 

- Informe d’Intervenció (per determinar l’existència de consignació pressupostària i 

fiscalitzar la despesa, si escau). 

- Audiència al contractista. 

- Acord d’aprovació de l’òrgan de contractació. 

 

2.- L’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a causa 

d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió 

d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com a una modificació 

del contracte. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.- Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a introduir 

les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que 

motiva la modificació. 

 

Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat 

un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les 

condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat 

en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats 

diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada 

inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la 

modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una 

manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important 

l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies 

diferents de les previstes en aquesta clàusula. 

 

45. Suspensió del contracte. 
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En el cas que l’Ajuntament acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de 

suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220 del TRLCSP. 

 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar un 

representant de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini 

màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

L’Ajuntament ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 

causin. 

 

CAPÍTOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL RÈGIM DE PENALITZACIONS 

 

46. Disposicions generals. 

 

El règim de penalitzacions es regularà pel que disposen les normes legals aplicables, i, a 

més, seran específiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen 

en aquest Plec. 

 

47. Penalitats al contractista.  

 

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 212.4 del TRLCSP, porti a terme un 

compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus 

compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de 

l’incompliment i el seu import no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 

 

Així, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes 

tot seguit: 

 

a) Per incompliment o compliment defectuós. S'imposaran penalitats per 

incompliment o compliment defectuós si, durant l’execució del contracte, els serveis no 

es presten d’acord amb les determinacions del Plec de prescricpcions tècniques o plec de 

clàusules administratives particulars, tal com habiliten els articles 150.6 i 212.1 del 

TRLCSP. 

 

b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per 

incomplir els criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la 

seva recepció, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun 

o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, tal com habiliten els articles 150.6 

i 212.1 del TRLCSP. 

 

En les següents clàusules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents. 

 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que 

legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del 

servei.  

 

 

48. Infraccions. 

 

Les infraccions en què pugui incórrer el contractista en la prestació dels serveis es 

classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest 

capítol. 

 

49. Infraccions lleus. 
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Són infraccions lleus: 

 

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista: 

 

1) L’omissió del deure del contractista de comunicar les incidències o situacions 

anòmales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis previstos. 

2) La reticència a facilitar la informació relativa al control dels serveis o l’incompliment 

dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament. 

3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 

tipificades com a greus o molt greus. 

4) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions, encàrrecs i 

serveis i, sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o 

tasques comunicades pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

 

En relació als mitjans adscrits als serveis: 

 

5) La descurança en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits als serveis i 

l’incompliment del manteniment dels vehicles. 

 

En relació al personal adscrit al servei: 

 

6) La no comunicació a l’Ajuntament (en el termini de 15 dies hàbils) de les possibles 

baixes o substitucions a la plantilla del personal adscrit al contracte. 

7) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva 

deixadesa. 

 

En relació a la prestació del servei: 

 

8) La manca de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals per part de 

l’empresari o els seus treballadors. 

9) L’existència de vehicles treballant sense totes les condicions necessàries i/o 

exigides en la seva fitxa d’homologació. 

10) Dipositar productes de la recollida fora del lloc adient i/o de forma inapropiada. 

11) La modificació d’alguna de les obligacions dels serveis per causes justificades sense 

la comunicació immediata amb els serveis tècnics. 

 

En relació als indicadors de resultats del servei: 

 

12) En quan als resultats de recollida selectiva: obtenir entre 70-75% en pes de 

recollida selectiva.  

13) En quan a la presència d’impropis segons caracteritzacions de l’ARC i ECOEMBES: 

obtenir entre un 2-3% d’impropis per la FORM i entre un 20-25% d’impropis pels 

envasos lleugers.  

 

En relació als indicadors del servei: 

 

14) En quan al compliment de l’horari de recollida: retard de 10 a 25 minuts. 

15) En quan a la modificació de l’itinerari: avís previ sense autorització/vist-i-plau per 

part de l’Ajuntament. 

16) En quan a les parades dels equips:sense causa justificada entre 5 i 10 minuts. 

17) En quan a la recollida de cubells o contenidors:deixar menys d’un 1% de punts 

sense recollir, sense prèvia justificació del motiu. 

18) En quan al grau de satisfacció dels ciutadans: Si es comproven més de 5 queixes 

en una setmana, prèviament verificades pel tècnic/a municipal. 
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En relació a altres supòsits: 

 

19) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels 

Plecs, del contracte en general o de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, 

i no suposi una greu pertorbació en el funcionament del servei o per als interessos 

generals. 

20) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per 

negligència o per descuit inexcusables, així com tota la infracció no recollida en les 

dues clàusules següents, sempre que el perjudici causat al servei es pugui 

conceptuar com a lleu. 

21) Aquelles accions i/o omissions que no estiguin contemplades com a faltes greus o 

molt geus relacionades amb la prestació del servei. 

 

50. Infraccions greus. 

 

Són infraccions greus: 

 

En relació al compliment de les obligacions legals: 

 

1) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que 

es coneguin com a causa de la prestació dels servei que no constitueixin infracció 

molt greu. 

2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

3) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d'acord amb la legislació vigent. 

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats. 

 

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista: 

 

5) No informar a l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb 

repercussió greu pel servei o les persones. 

6) L’obstrucció a la inspecció municipal. 

7) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 

tipificades com a molt greus. 

8) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats 

desenvolupades. 

9) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions 

significatives per al funcionament del servei. 

10) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents 

de l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així 

com tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici al 

servei que es pugui conceptuar com a greu. 

 

En relació als mitjans adscrit al servei: 

 

11) La no utilització dels mitjans mecànics considerats mínims i essencials per la 

prestació dels serveis contractats. 

12) La utilització de vehicles que no disposin de la documentació reglamentària en 

vigor.  

13) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el 

manteniment dels mitjans, del material o dels documents del servei. 

14) La manca dels elements de seguretat, insonorització, higiene i salubritat 

necessaris per a la prestació. 
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15) No mantenir en bon estat de conservació ni efectuar les reparacions necessàries 

en els béns i instal.lacions adscrits al servei. 

16) La utilització de material o equips diferents als estipulats, sense comunicació 

prèvia i autorització expressa per part de l’Ajuntament. 

17) El treball amb vehicles o maquinària que no s’ajustin al que s’exigeix en els Plecs, 

sempre i quan no estigui autoritzat per l’Ajuntament. 

18) L’ús de mitjans en mal estat de conservació –funcional o d’imatge- o inadequats. 

19) El deficient estat de manteniment i conservació del material, elements, vehicles i 

altres béns adscrits al servei quan posi en perill la prestació dels serveis o la 

seguretat dels treballadors i terceres persones. 

 

En relació al personal adscrit al servei: 

 

20) No dotar al personal del servei del vestuari adequat.  

21) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del coordinador/a tècnic/a de 

l’empresa contractada designat en un temps de menys de 12 hores. 

22) No dotar al personal dels equips de protecció en perfecte estat d’ús. 

23) No adoptar les mesures correctives, incloses les de caràcter disciplinari que 

corresponguin, amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o 

dispensi un tracte incorrecte al personal municipal o als veïns. 

24) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de 

vacances. 

25) Discussions greus entre treballadors durant la prestació del servei. 

26) Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense l’autorització de 

l’Ajuntament. 

 

En relació a la prestació del servei: 

 

27) El retard en l’inici de l’execució del contracte que no pugui qualificar-se de molt 

greu. 

28) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis 

establerts en el Plec de prescripcions tècniques. 

29) La desobediència greu a les instruccions i ordres dels serveis tècnics municipals en 

el cas de senyalització viària. 

30) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant pel que 

fa a la gestió dels serveis en general com en l'atenció al públic. 

31) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del 

personal al seu càrrec. 

32) Deixar de prestar el servei diari en un sector sense el coneixement i l’autorització 

prèvia de l’Ajuntament. 

33) No trobar-se un equip de treball en la ruta prevista sense comunicació prèvia als 

serveis tècnics municipals. 

34) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei. 

35) No prestar el servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en l’oferta de 

licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte. 

36) Produir danys a tercers com a conseqüència del mal funcionament del servei. 

37) Utilitzar el personal, parc mòbil, maquinària i altres béns d’equip adscrits al servei 

per tasques o activitats no recollides en el contracte, sense haver obtingut 

prèviament autorització expressa del resposable del contracte. 

38) Equips de treball no formats pels mitjans humans i materials estipulats. 

39) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en 

relació amb la modificació de les tasques ordinàries del servei per motius de 

necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el funcionament dels 

serveis. 
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40) Destinar els residus a plantes no autoritzades. 

41) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a 

tercers. 

42) La manca d’elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei. 

43) La no utilització dels mitjans mecànics i humans oferts. 

44) La no aplicació de les mesures correctores detectades en les inspeccions de les 

instal.lacions. 

45) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi l’Ajuntament 

amb una antelació mínima d’una setmana.  

46) Qualsevol altre que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs o 

del contracte en general i suposin una greu pertorbació en el funcionament del 

servei o per als interessos generals. 

 

En relació als indicadors de resultats del servei: 

 

47) En quan als resultats de recollida selectiva: obtenir entre 65-70% en pes de 

recollida selectiva. 

48) En quan a la presència d’impropis segons caracteritzacions de l’ARC i ECOEMBES: 

obtenir entre un 3-4% d’impropis de la FORM i entre un 25-30% d’impropis pels 

envasos lleugers.  

 

En relació als indicadors del servei: 

49)  En quan al compliment de l’horari de recollida: retard de 25 a 30 minuts. 

50) En quan a la modificació de l’itinerari: sense avís previ. 

51) En quan a les parades dels equips:sense causa justificada entre 10 i 20 minuts. 

52) En quan a la recollida de cubells o contenidors:deixar entre un 1 i un 5% de punts 

sense recollir, sense prèvia justificació del motiu. 

53) En quan a la ubicació de contenidors: es detecten contenidors fora de la seva 

ubicació. 

54) En quan a la neteja de contenidors: no netejar sense previ avís ni causa 

justificada. 

55) En quan al grau de satisfacció dels ciutadans: Si es comproven més de 10 queixes 

en una setmana, prèviament verificades pel tècnic/a municipal. 

 

En relació a altres supòsits: 

 

56) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.  

57) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions 

contractuals. 

58) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o 

que causin danys a l’Ajuntament o als veïns i que no constitueixin falta molt greu. 

59) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes 

anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el 

Plec, sempre que siguin en perjudici greu del servei. 

60) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa. 

 

51. Infraccions molt greus. 

 

Són infraccions molt greus: 

 

En relació al compliment de les obligacions legals: 

 

1) No mantenir-se al dia en el pagament de la pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil. 
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2) L’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de seguretat i 

salut en el treball respecte dels treballadors adscrits al contracte. 

3) La desobediència de qualsevol de les prescripcions mediambientals, sanitàries i 

d’higiene contingudes en disposicions de caràcter general o que li hagin estat 

notificades per escrit, o la inobservança de les ordres de l’Ajuntament destinades 

a evitar situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses que generin riscos 

molt greus. 

 

En relació a la comunicació Ajuntament-contractista: 

 

4) L’incompliment dels terminis de presentació dels informes sense previ avís ni 

causa justificada. 

 

En relació als mitjans adscrits als serveis: 

 

5) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus al patrimoni o als 

béns de l’Ajuntament. 

 

En relació al personal adscrit als serveis: 

 

6) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del coordinador tècnic designat 

per l’empresa contractada durant un temps de 12 o més hores. 

 

En relació a la prestació dels serveis: 

 

7) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga. 

8) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposició tot 

el material i elements adscrits al servei o quan no es faci càrrec també del 

personal que fos assignat per a la continuació del servei. 

9) No prestar els serveis directament. 

 

En relació als indicadors de resultats del servei: 

 

10) En quan als resultats de recollida selectiva: obtenir menys del 65% en pes de 

recollida selectiva. 

11) En quan a la presència d’impropis segons caracteritzacions de l’ARC i ECOEMBES: 

obtenir més d’un 4% d’impropis de la FORM i més d’un 30% d’impropis pels 

envasos lleugers.  

 

En relació als indicadors del servei: 

 

12) En quan al compliment de l’horari de recollida: retard de més de 30 minuts. 

13) En quan a la no realització d’un servei, segons el calendari preestablert. 

14) En quan a les parades dels equips:sense causa justificada més de 20 minuts. 

15) En quan a la recollida de cubells o contenidors:deixar més d’un 5% de punts 

sense recollir, sense prèvia justificació del motiu. 

16) En quan a la indicació de les incidències: no posar l’indicador de no recollit en el 

cubell en cas d’incidència. 

17) En quan a l’ubicació de contenidors: es detecta la falta de contenidors. 

18) En quan al grau de satisfacció dels ciutadans: Si es comproven més de 15 queixes 

en una setmana, prèviament verificades pel tècnic/a municipal. 

 

En relació a altres supòsits: 
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19) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa. 

20) La reincidència en la comissió de dues infraccions molt greus comportarà la 

resolució del contracte, sense que el contractista tingui dret a cap indemnització. 

 

52. Quantificació de les penalitats. 

 

Com regla general, la seva quantia podria ser un 2% del pressupost del contracte, tret 

que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt 

greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 

respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 

gravetat.  

 

Malgrat això, les infraccions es penalitzaran de la manera següent: 

 

a) Les lleus, amb penalitats de fins a un 2% del preu del contracte, exclòs l’IVA, 

referit a un exercici econòmic. 

b) Les greus, amb penalitats de fins a un 5% del preu del contracte, exclòs l’IVA, 

referit a un exercici econòmic. 

c) Les molt greus, amb penalitats de fins a un 10% del preu del contracte, exclòs 

l’IVA, referit a un exercici econòmic. 

 

53. Mesures addicionals. 

 

L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir 

dret l’Ajuntament, originada per l’incompliment del contractista. 

 

54. Procediment per a la imposició de penalitats. 

 

1.- Davant d’aquests incompliments per part del contractista se li exigirà que subsani els 

mateixos, atorgant-li el corresponent termini, i sinó compleix en el termini que es 

concedeixi es procedirà a la imposició de les penalitats indicades. 

 

L’acumulació o reiteració d’aquests incompliments, a banda de la seva penalització, l’ 

Ajuntament de Celrà pot optar per la resolució del contracte. 

 

2.- La competència per incoar el procediment per a la imposició de penalitats és de 

l’Alcaldia. En tot cas, es donarà audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils. 

 

3.- La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia, llevat que la proposta de penalitat 

sigui la resolució del contracte, que correspondrà al Ple de l’Ajuntament. L’acord serà 

immediatament executiu. 

 

4.- L’import de la penalitat s’abonarà dins el termini de 15 dies hàbils a comptar del 

següent al de notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense haver-se 

efectuat l’abonament, l’import de la penalitat serà compensat mitjançant deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista 

o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de 

les factures esmentades. En aquest cas, el contractista ha de complementar la garantia 

constituïda fins a la seva totalitat en el termini que a l’efecte li sigui atorgat.  

 

5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a què l’Ajuntament pugui exigir 

la corresponent indemnització per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, inclús per 

via de constrenyiment. 
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CAPÍTOL VIII.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I 

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE. 

 

55. Cessió del contracte. 

 

Els drets i obligacions dimanants del contracte no podran ser cedits per l’adjudicatari a 

un tercer, ja que per la naturalesa del servei i les qualitats tècniques i personals de 

l’empresa adjudicatària ha d’ésser executat directament per l’adjudicatari/a. 

 

56. Subcontractació.  

 

El/la contractista no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, ja 

que per la naturalesa del servei ha d’ésser executat directament per l’adjudicatari/a. 

 

57. Revisió de preus del contracte. 

 

L’entrada en vigor del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la 

Llei 2/2015, de desindexació de l’economica espanyola, el dia 5 de febrer de 2017, el 

règim de revisió de preus aplicable als expedients de contractació iniciats després 

d’aquesta data és el previst en l’article 89 del TRLCSP, en la redacció donada per la Llei 

de desindexació, i desenvolupat pel Reial decret esmentat. 

 

De  conformitat amb aquesta normativa, en aquest contracte de serveis no procedeix la 

revisió de preus. 

 

CAPÍTOL IX.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

58. Recepció i liquidació. 

 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 

222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

 

L’Ajuntament determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 

realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb motiu 

de la seva recepció. 

 

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 

vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 

exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu 

satisfet. 

 

59. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 

 

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia 2 mesos, a comptar 

des del termini de finalització del contracte, període durant el qual l’Ajuntament 

comprovarà que la feina realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 

execució i compliment i a allò estipulat en aquest Plec i en el de prescripcions tècniques.  

 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.  

 

Transcorregut el termini de garantia sense formular esmenes a les feines executades, o 

resolts els vicis o defectes en els treballs efectuats, quedarà extingida la responsabilitat 
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del contractista i s’iniciaran els tràmits per a la devolució de la garantia dipositada, tal 

com determina l’article 102 del TRLCSP. 

 

60. Resolució del contracte.  

 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 

216.6, 223-225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del 

contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades en la 

clàusula 40. 

 

També són causes de resolució del contracte: 

 

- La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en la 

clàusula 44, que hagués exigit un nou procediment de contractació. 

- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació 

del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. Així com el fet d’incórrer el 

contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració 

Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o al present Plec durant l’execució del 

contracte. 

- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 

incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les 

dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte. 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la 

clàusula referida a les penalitzacions. 

 

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa 

l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 

  

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l'Ajuntament, en allò que excedeixin de l'import de la garantia. 

 

 

CAPÍTOL X.- RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL. 

 

61. Règim de recursos.  

 

1. D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents 

contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes 

de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable 

a drets o interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte són 

susceptibles de recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. 

 

Serà requisit necessari per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació 

efectuar un anunci previ i escrit a l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils 

a comptar des del dia següent d’aquell en què s’enviï la notificació de l’acte impugnat, 

d’acord amb el que estableix l’article 151.4 del TRLCSP. Tot seguit es procedirà a 

interposar el recurs seguint el procediment establerts als articles 44 i següents del 

TRLCSP. 



 
              
               

 

57 
 

 

Si l’acte recorregut és el d’adjudicació, d’acord amb l’article 45 del TRLCSP, se suspendrà 

l’expedient de contractació.  

 

L’òrgan competent per a la resolució del recurs serà el Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 3.3.a) del Decret 221/2013, de 

3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 

s’aprova la seva organització i el seu funcionament.  

 

El recurs especial en matèria de contractació només podrà presentar-se en el registre de 

l’Ajuntament de Celrà o en el del Tribunal Català de Contractes del Sector públic. La 

presentació a l’oficina de correus o a qualsevol registre administratiu diferents dels 

esmentats no interromprà el termini de presentació. 

 

Estan legitimades per a la interposició d’aquest recurs les persones físiques i jurídiques 

els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar 

afectats per les decisions objecte del recurs. 

 

Contra la resolució del recurs només procedirà el recurs contenciós administratiu d’acord 

amb allò que disposa la legislació de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris. 

 

2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 

compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en 

matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició 

d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislación  bàsica del 

procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat 

amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

3. Els acords que adopti l’Ajuntament en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració 

són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

62. Règim d’invalidesa. 

 

1. Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 

general d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP. 

 

2. Aquest contracte seria nul en els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP. En aquests 

casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els drets 

o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure perjudicats, 

en els terminis i davant el Tribunal Català de Contractes del Sector públic, de conformitat 

amb l’article 39 del TRLCSP. 

 

63. Jurisdicció competent. 

 

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que 
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es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i 

l’extinció d’aquest contracte. 

 

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en resulti 

adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels Tribunals del seu 

propi fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment 

als que tenen competència i jurisdicció a Celrà per al coneixement i la resolució de totes 

les qüestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte. 

 

ANNEXOS 

 

ANNEX 1: MODEL DEUC 

 

Veure fitxer adjunt que trobareu amb la resta de documentació al perfil del contractant 

de l’Ajuntament de Celrà: http://www.celra.cat/perfildelcontractant 

 

ANNEX 2: Model de Declaració sobre la documentació general (clàusula 15.2.1) 

 

El senyor/a ....................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en 

nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, 

solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública 

atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 

declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte 

................................., 

 

a) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa del fur propi. 

 

b) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 

vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 

 

c) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de 

contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu 

electrònic): …………………………….. 

 

d) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a 

disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les 

persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els 

número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si 

escau, la contrasey d’un sol ús per accedir a les notificacions; són: 

 

- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s 

corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os 

mòbil/s) 

 

e) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 

administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 

s’escau, a l’adjudicació del contracte. 

 

f). Que l’empresa a la que represento és un centre especial de treball i que està 

degudament inscrita en el registre de centres especials de treball de 

……………………………………………  

http://www.celra/


 
              
               

 

59 
 

 

g). Que són confidencials els documents i/o dades següents:............................ 

 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

........, , ……………. de ........... de 2017 

 

Signatura 

 

ANNEX 3: Model de Declaració responsable vigència de dades del RELI/ROLECE 

 

En ......................................................................... amb domicili ........................ amb 

DNI núm ....................  en representació de l’empresa  ......................... , amb 

domicili ...................................  i NIF ..............................  

 

DECLARA, sota la seva responsabilitat, que en el cas d’empreses inscrites en el 

RELI o en el ROLECE, són vigents i no han variat les dades que consten en: 

 

 

En el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 

(RELI)    

 

 

En el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) 

 

........, ……………. de ........... de 2017 

 

 (Signatura) 

 

ANNEX 4: Model de Declaració del licitador sobre el programa del servei -  

memòria tècnica  del servei de recollida selectiva de residus (clàusula 15.2.2.). 

 

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de …………. 

(CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., actuant en nom 

propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., 

amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el 

poder que he adjuntat,  

 

Manifesto:  

 

Que, en relació a la licitació, per a la contractació amb centres especials de treball del 

servei de recollida selectiva de residus municipal de Celrà, mitjançant procediment obert 

i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, i en relació a la clàusula 15.2.2 

del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'esmentada licitació, i per 

a què sigui valorat d’acord amb la clàusula 17.1., DECLARO RESPONSABLEMENT, essent 

coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo, en cas de resultar 

adjudicatari, a oferir aquest servei de recollida selectiva d’acord amb la memòria tècnica 

següent: 

 

(adjuntar-hi la Memòria tècnica) 

 

........, , ……………. de ........... de 2017 

 

(Signatura) 



 
              
               

 

60 
 

 

ANNEX 5: Model de Proposició econòmica del licitador (clàusula 15.2.3.1r). 

 

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de …………. 

(CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., actuant en nom 

propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., 

amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el 

poder que he adjuntat,  

 

Declaro:  

 

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al DOUE/BOE/BOP/ núm. ...., de data 

....., en relació a la licitació, per a la contractació amb centres especials de treball del 

servei de recollida selectiva de residus municipal de Celrà, mitjançant procediment obert 

i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació dels corresponents Plec de 

clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regeixen 

l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu.  

 

2. Que, d’acord amb l’article 145.1 del TRLCSP, accepto íntegrament els corresponents 

Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, sense cap 

excepció ni reserva, i, en relació a la clàusula 15.2.3.1r del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeix l’esmentada licitació, i per a què sigui valorat 

d’acord amb la clàusula 17.2.1, em comprometo a l’execució del referit contracte per la 

quantitat de (en lletres i números) ... ... euros, corresponent l’import del pressupost base 

de licitació a (en lletres i números) ... ... euros i (en lletres i números) ... ... euros a 

l’IVA, i fent avinent que, dins d’aquests imports, s’hi inclouen el benefici industrial i les 

despeses generals.  

 

Aquest import ofertat (4 anys i IVA no inclòs) es desglossa de la manera següent: 

 
 

COST DEL SERVEI (inclou personal, funcionament, combustible i manteniment, lloguer d'equips i 

tecnologia, assegurances de vehicles, altres despeses directes) 

SERVEI COST ANUAL COST UNITARI 
DADES 

UNITÀRIES A 

INCLOURE 

SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE 

RESIDUS DOMICILIARIS (equip monoperat) 

 Cost unitari per 

jornada laborable i 

festiva 

Nº habitatges 

servits per 

jornada i equip 

REFORÇ DE LA RECOLLIDA COMERCIAL  Cost unitari per 

jornada laborable i 

festiva 

Nº d’activitats 

servides per 

jornada i equip 

RECOLLIDA DE VIDRE   Cost unitari per hora 

laborable i festiva 

Nº de 

contenidors 

buidats per hora 

RECOLLIDA DE RESIDUS DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL 

 Cost unitari per hora 

laborable i festiva 

Nº d’activitats 

servides per 

hora 

RECOLLIDA DE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA  Cost unitari per 

recollida 

 

NETEJA DE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA  Cost unitari per 

neteja de 30 minuts 

 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS   Cost unitari per 

jornada 

 

RECOLLIDA DE MERCAT SETMANAL  Cost unitari per 

mercat 

 

NETEJA DE MERCAT SETMANAL  Cost unitari per 

mercat 

 

RECOLLIDA D'ACTES I ESDEVENIMENTS   Cost unitari per 
acte/esdeveniment 

 

RECOLLIDA D’OLI VEGETAL  Cost unitari per punt 
de recollida i jornada 

Punts previstos 
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GESTIÓ DE L’ÀREA MÒBIL DE SUPORT DE LA 

RECOLLIDA PORTA A PORTA 

 Cost unitari per hora Hores previstes 

setmanals 

REPASSOS I RECOLLIDA DE BOSSES 

ABANDONADES 

 Cost unitari per hora 

laborable i festiva 

Hores diàries 

previstes  

SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I 

ATENCIÓ CONTINUADA (tècnic-educador) 

 Cost unitari per hora  Hores setmanals 

previstes  

SUBTOTAL 1   

BENEFICI INDUSTRIAL  

DESPESES GENERALS  

BASE IMPOSABLE 1  

 

DESPESES ESTRUCTURALS FIXES  

 COST ANUAL    

COORDINADOR TÈCNIC     

ALTRE PERSONAL INDIRECTE     

BASE DEL SERVEI     

ALTRES ASSEGURANCES      

FORMACIÓ, SEGURETAT I SALUT     

BOSSES RESTES AMB TAG (28.500 unitats)     

ALTRES DESPESES     

SUBTOTAL 2   

BENEFICI INDUSTRIAL  

DESPESES GENERALS  

BASE IMPOSABLE 2  

 

     

TOTAL BASE IMPOSABLE     

IVA (10%)     

IMPORT ANUAL OFERTAT     

 

 

Total 4 anys (IVA no inclòs): .................. euros. 

 

(adjuntar-hi, a més, la documentació que desglossi cadascun dels serveis i de les 

despeses estructurals fixes, amb indicació de les despeses que s’imputen a cadascún 

d’ells). 

 

........, , ……………. de ........... de 2017 

 

(Signatura) 

 

 

ANNEX 6: Model de Declaració del licitador sobre les millores addicionals que 

ofereix a l’objecte del contracte sense cap cost addicional per a l’Ajuntament 

(clàusula clàusula 15.2.3.2n). 

 

En/na ……….., amb NIF núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de …………. 

(CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., actuant en nom 

propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., 

amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), segons acredito amb el 

poder que he adjuntat,  

 

Manifesto:  

 

Que, en relació a la licitació, per a la contractació amb centres especials de treball del 

servei de recollida selectiva de residus municipal de Celrà, mitjançant procediment obert 

i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, i en relació a la clàusula 

15.2.3.2n del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'esmentada 

licitació, i per a què sigui valorat d’acord amb la clàusula 16.2.2), DECLARO 

RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta, que em 

comprometo, en cas de resultar adjudicatari, a oferir aquestes millores addicionals que 

ofereix a l’objecte del contracte sense cap cost addicional per a l’Ajuntament: 
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(cal indicar de forma expressa les millores que s’ofereixen, en els termes que 

s’indica en la clàusula 17 d’aquest plec de clàusules administratives particulars). 

 

........, , ……………. de ........... de 2017 

 
 (Signatura) 

 

 

ANNEX 7: relatiu al personal afectat per la subrogació de l’article 44 ET. 
 

Tècniques i recuperacions del Gironès TIROI SL 

Treballador  Tipus contracte Antiguitat  
Codi 

contracte 
Categoria 
Laboral 

Dedicació 
Celrà 

Dedicació 
Celrà 

h/setmana h/any 

1 Obra o servei a temps 
complet 

18/03/2015 401 Especialista 2a 40 1597,5 

2 Obra o servei a temps 
complet 

20/06/2013 401 Xòfer 2a 40 1704 

3 Fixe discontinu 03/11/1999 300 Peó 20 798,75 

4 
Obra o servei a temps 
complet 24/08/2015 401 Monitor 25 1065 

 

 

DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest Plec de clàusules administratives particulars 

que ha de regir la contractació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), 

del servei de recollida i transport dels residus municipals de Celrà, va ser aprovat en 

sessió plenària de data 13 de juny de 2017. 

 

La Secretària, 

 

Rosa Maria Melero Agea 
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