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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 

L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL 

CONTRACTE  DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC  DE RECOLLIDA I 

TRACTAMENT DE RESIDUS A LA DEIXALLERIA, MINI DEIXALLERIA I 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I REUTILITZACIÓ   AL MUNICIPI DE 

SANT JUST DESVERN EN LA MODALITAT DE CONCESIÓ. CONTRACTE 

RESERVAT A CENTRES D’INSERCIÓ SOCIAL. EXP.: AUM 2016 28 

 

 

1 .OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

1.1 Constitueix l’objecte del contracte per una banda, la gestió del servei públic de 

recollida i tractament de residus a la deixalleria, mini deixalleria i recollida de 

voluminosos i reutilització al municipi de Sant Just Desvern, en la modalitat de 

concessió,  en els termes i condicions que es detallen en el present plec i en  el plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

 

I per altra banda,  també constitueixen l’objecte del contracte, fonamentar  la inserció 

socio-laboral de les persones en situació de risc l’exclusió social,  d’acord amb el que 

preveu la Disposició addicional 5a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

reservant la participació en el procediment de licitació d’aquest contracte a Empreses 

d’Inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del 

règim d’empreses d’inserció, degudament  qualificades com a tals i inscrites en el 

registre corresponent a la seva forma jurídica, i en el Registre Administratiu d’Empreses  

d’Inserció de Catalunya ( o en Registre similar d’altres comunitats autònomes, amb 

validesa a Catalunya). 

 

1.2 Aquest contracte és necessari per tal de dur a terme la prestació de serveis públics de 

competència municipal en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases de règim local. 

 

1.3 La classificació estadística d’aquest contracte és segons el CPV aprovat pel 

Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats Europees, de 28 de 

novembre de 2007: 
 

-90500000-2 Serveis relacionats amb deixalles i residus  

-90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans  

 

1.4 La tramitació del procediment de licitació serà  ordinària. 
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2. PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

 

2.1 La prestació del contracte és la gestió del servei públic de recollida i tractament de 

residus a la deixalleria, mini deixalleria i recollida de voluminosos i reutilització  al 

municipi de Sant Just Desvern, en la modalitat de concessió, així com afavorir  la funció 

social  d’integració per la incorporació al  mercat laboral  de persones treballadores en 

situació o risc d’exclusió social. 

 

2.2 No s’admet la presentació de variants a aquesta prestació per part dels licitadors. 

 

2.3 Els drets de l’Ajuntament en aquest contracte són els següents:  

 

a) Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar 

el contracte per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes 

d’aquesta, seguint el procediment administratiu regulat a l’article 210 del Reial Decret-

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic.  

 

b) Inspeccionar en tot moment l’execució del contracte, així com les instal·lacions i 

béns corresponents i dictar els actes administratius corresponents per tal de mantenir o 

restablir la deguda prestació del contracte. 

 

c) Imposar a la contractista les penalitats pertinents previstes en aquest plec per raó dels 

incompliments que hagi comès en l’execució del contracte. 

 

d) Rescatar la concessió 

 

e) Suprimir el servei públic 

 

f) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament jurídic. 

 

g) Assumir temporalment la gestió directa dels serveis públics en els casos en què la 

concessionària no el presti o no el pugi prestar per circumstàncies  que li siguin o no 

imputable. 

 

2.4. L’obligació de l’Ajuntament en aquest contracte és la següent: 

 

a)Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui executar degudament 

la prestació del contracte. 

 

b) Mantenir  l’equilibri financer de la concessió. 

 

2.5. Els drets de la concessionària en aquest contracte són els següents: 
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a) Demanar a l'Ajuntament, en el seu cas, el manteniment de la pacífica possessió dels 

espais objecte del contracte, contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret, se li 

ocasionés. 

 

b) Sol·licitar de l'Ajuntament autorització per procedir a la cessió del contracte a favor 

de tercers. 

 

c) Usar i gaudir dels espais afectats a la prestació del servei públic. 

 

d) Demanar a l’Ajuntament, en el seu cas, el manteniment de la pacífica possessió dels 

espais afectats a la concessió, contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret, se li 

ocasionés. 

 

e) Demanar a l’Ajuntament el manteniment de l’equilibri financer de la concessió  

 

f) Cobrar directament a la persones usuàries les tarifes dels preus públics corresponents, 

per la prestació del servei públic de la concessió que prèviament s’hauran autoritzat per 

l’Administració pública corresponent. 

 

2.6. Les obligacions de la concessionària en aquest contracte són les següents: 

 

a) Presentar mensualment a l’Ajuntament còpies dels documents TC1 i TC2, conforme 

l’empresa adjudicatària es troba al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social respecte del personal adscrit a la  gestió del servei públic. 

 

b) D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té contractats/ades un nombre 

de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un termini no superior a 6 mesos des 

de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, almenys el 2% són treballadors/res amb 

discapacitat. El còmput esmentat es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa 

corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol 

que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de 

l’empresa adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les 

treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de contractes de 

posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball 

temporal. 

 

c) Complir les instruccions i requeriments que li siguin comunicats per part de la 

persona responsable del contracte i de la persona responsable de l’execució del 

contracte. 

 

d) Gestionar el servei amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec, 

així com en el plec de prescripcions tècniques particulars. Quan aquestes instruccions 

fossin de caràcter oral hauran de ser ratificades per escrit en breu, per tal que puguin 

vincular a les parts. 
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e) Fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’execució del contracte en els termes 

que disposi la normativa vigent. 

 

f) Designar en el moment de la formalització del contracte una persona interlocutora 

amb qui l’Ajuntament establirà totes les comunicacions derivades de la seva execució. 

 

g) Proporcionar als treballadors, formació en el lloc de treball i habituació laboral i 

social, així com serveis d’intervenció o acompanyament per la inserció socio-laboral per 

facilitar la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari. 

 

h) Obtenir les autoritzacions administratives que siguin necessàries per portar a terme 

les prestacions objecte del contracte. 

 

i)Prestar el servei amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest plec, així 

com en el plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

j)Abonar les despeses que s’originin  amb motiu dels tràmits preparatoris i de 

formalització del contracte. 

 

k) Cobrir els llocs de treball adscrit  a la prestació objecte del contracte, en cas 

d’absència de les persones treballadores per malaltia, vacances o altres eventualitats, en 

24 hores com a màxim. 

 

l) Tot el personal  que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha 

de disposar  dels corresponents permisos i llicències, així com de totes les assegurances 

de responsabilitat civil.  

 

m) Destinar les instal·lacions i espais afectats a la concessió a la finalitat específica dels 

servei públic i no aplicar-les a d’altres usos ni gravar-les o cedir-les a tercers en 

qualsevol forma contractual. 

 

n) Equipar els espais afectats a la concessió amb les instal·lacions i el mobiliari adients 

per a la correcta presentació del servei públic, amb la prèvia conformitat de la persona 

responsable del contracte. El concessionari haurà de disposar del material necessari per 

tal de garantir la prestació del servei. 

 

ñ) Conservar les instal·lacions i espais afectats a la concessió, en perfecte estat a nivell 

de condiciones higièniques i sanitàries. 

 

o) Garantir una gestió preventiva, realitzant aquelles operacions de segregació i possible 

reutilització i recuperació que evitin els impactes ambientals dels residus i que assegurin 

que operi  com un centre de recuperació de residus. 

 

a) Condicions d’execució del contracte 

 

a.1.Mantenir durant tot el termini d’execució, la condició de Centre d’Inserció Social, 

així com complir les determinacions establertes a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 

per aquest tipus d’empresa  
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a.2. L’empresa adjudicatària realitzarà durant l’any dos tallers de formació ambiental 

per la població del municipi de forma gratuïta. 

 

a.3. L’empresa adjudicatària haurà de realitzar operacions de reutilització de productes i 

materials d’acord amb el projecte tècnic acceptat. 

 

b) Obligacions imposades per la legislació sectorial. 

 

b1. Contractar el personal necessari per dur a terme la prestació objecte del contracte 

complint amb el que preveuen les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social, de seguretat i salut en el treball, d’igualtat i d'integració social de les persones 

amb discapacitat i, en general, responent de quantes obligacions li vinguin imposades 

pel seu caràcter d'empleador/a, així com del compliment de totes les normes que regulin 

i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell/a o entre els/les 

seus/seves subcontractistes i els/les treballadors/res d'un/a i d'altres. 

 

Tot el personal contractat per la contractista dependrà únicament d’ella a tots els 

efectes, sense que entre aquesta i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència 

funcionarial ni laboral. La seva situació i retribucions es regiran per la legislació laboral 

i aniran a càrrec exclusiu de la contractista.  

 

En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin les persones treballadores 

en l’exercici de les seves tasques, la contractista complirà el que disposen les normes 

vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en 

l’Ajuntament. 

 

b2. Executar el contracte directament i personal, amb la prohibició absoluta de cedir-lo 

a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes, sense autorització expressa de 

l'Ajuntament. 

 

c) Responsabilitat de la contractista. 

 

c1. La contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers 

com a conseqüència de les operacions que requereix l'execució del contracte en els 

termes previstos al Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, així com de la qualitat 

tècnica dels serveis que presti i de les conseqüències per a l'administració o per a tercers 

d'omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 

contracte. 

 

El contracte només produirà efectes entre l'Ajuntament i la contractista, i aquesta no 

podrà invocar-lo per eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués pogut incórrer 

en el seu exercici. 

 

La imposició de penalitats o incautació de garantia definitiva no alliberen la contractista 

d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment del 

contracte. 
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La quantitat en què es concretin els esmentats danys serà exigible per la via de 

constrenyiment administratiu. 

 

Es procedirà a l'execució subsidiària quan la contractista incompleixi obligacions que, 

per no tenir caràcter de personals, puguin ser realitzades per un altre subjecte diferent 

d'ell mateix. En aquest cas, l'Ajuntament podrà realitzar les obligacions incomplertes 

per sí mateix o mitjançant les persones que determini, a costa de la contractista. 

 

d) Protecció de dades de caràcter personal. 

 

d1. Guardar la màxima reserva i el secret sobre qualsevol dada de caràcter personal a la 

qual accedeixi en virtut d’aquest contracte, i sobre la informació i dades pròpies de 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern a les quals hagi accedit durant l’execució d’aquest. 
 

d2. No divulgar aquesta informació, així com a no publicar-la ni de qualsevol altre 

manera, bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de tercers 

sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament. 

 

d3. No conservar cap còpia de les dades personals o de qualsevol altre informació a la 

qual hagi pogut tenir accés com a conseqüència del contracte després de l’extinció del 

contracte. 

 

d4. Informar al seu personal de les obligacions establertes en aquesta clàusula, realitzant 

totes aquelles advertències i subscrivint tots aquells documents que siguin necessaris 

amb el seu personal, a fi i efecte d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions. 

 

d5. No realitzar cessions de dades de caràcter personal, sense la corresponent 

autorització del titular de les dades. A tal efecte la contractista s’obliga al següent: 

 

- Només accedirà a les dades personals relacionades amb l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern, si aquest accés fos necessari per tal de complir amb les obligacions establertes 

en aquest contracte. 

 

- Utilitzarà les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i exclusivament 

per tal de complir amb les seves obligacions contractuals amb l'Ajuntament de Sant Just 

Desvern. 

 

- Observarà i adoptarà aquelles mesures de seguretat que siguin necessàries, de 

conformitat amb el nivell de seguretat del fitxer, per assegurar la confidencialitat, secret 

i integritat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés, establertes a la 

normativa vigent en cada moment relativa a les mesures de seguretat dels fitxers 

automatitzats que continguin dades de caràcter personal . 

 

- No cedirà en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals 

tingui accés, ni tan sols als efectes de la seva conservació. 
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- Destruirà les dades comunicades per part de l'Ajuntament de Sant Just Desvern una 

vegada finalitzada la vigència del contracte. 

 

e) Finalització del contracte. 

 

e1. Deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament en perfecte estat, dins el mes següent a 

l’extinció de la concessió, els espais afectats per la prestació del servei públic. 

 

Amb una antelació d’un mes al final del termini establert per a la concessió i del final de 

la pròrroga prevista, si és el cas, els serveis tècnics municipals efectuaran una inspecció 

per tal de determinar les obres, treballs i reparacions precises per deixar els espais de 

domini públic en perfecte estat de funcionament. La concessionària estarà obligada a 

realitzar-les al seu càrrec. 

 

En cas que no atengui aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la seva execució. Les 

despeses que es generin per aquest concepte s’imputaran per la seva totalitat a la 

garantia definitiva constituïda. Per al cobrament de la quantitat que, en el seu cas, 

excedeixi de la consignada com a garantia definitiva, es recorrerà a la via de 

constrenyiment. 

 

e2. Reconèixer la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per sí mateix el 

llançament en cas de no complir amb la obligació prevista a l’apartat anterior. 

 

e3. Retornar la titularitat dels comptadors d’aigua, electricitat, telèfon i d’altres fonts 

energètiques pròpies de l’espai d’aquesta concessió a l’Ajuntament. 

 

El cost del canvi de titularitat anirà a càrrec de la concessionària. 

 

e4. Procedir a la reversió a favor de l’Ajuntament de les obres i instal·lacions afectes a 

la concessió lliures de càrregues i gravàmens en el termini d’un mes a comptar des de 

l’extinció de la concessió, sense dret a cap tipus d’indemnització. 

 

L’aportació d’elements per part de la concessionària, sempre que no s’incorporin 

permanentment al local, serà pels temps de durada de la concessió, de manera que, un 

cop finalitzada aquesta, podrà retirar els béns mobles de la seva propietat que no 

estiguin units de forma permanent als espais afectats a la concessió i l’extracció dels 

quals no deteriori les instal·lacions fixes de reversió a l’Ajuntament. 

 

 

3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE  

 

3.1. El pagament del preu del contracte es farà en diners. 

 

3.2. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i  

concordants del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

la llei de contractes del sector públic, es de 403.343,36 euros (quatre – cents tres mil 

tres-cents quaranta - tres), desglossat de la següent manera: 
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- Import contracte (2 anys) (IVA exclòs):                                          94.800,00 euros 

- Import corresponent a les eventuals pròrrogues:                              94.800,00 euros 

- Ingressos estimats procedents de tercers 

   (2 anys de duració + 2 anys eventuals pròrrogues):                       213.743,36 euros    

 

D’acord amb el “Considerando 19” de la Directiva 2014/24U del Parlament Europeu i 

del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, segons el qual “per 

estimar el valor d’un contracte han de tenir-se en compta tots els ingressos, procedents 

del poder adjudicador o de tercers. 

 

3.3. El preu de la licitació ve determina pel pressupost base de licitació, que es fixa per 

la durada del contracte ( dos anys d’execució), en la quantitat  de 94.800,00 euros  

( noranta-quatre mil vuit-cents euros), més 9.480,00 euros (nou mil quatre-cents 

vuitanta euros), en concepte d’IVA,  que fa un total IVA inclòs de 104.280,00 euros  

( cent quatre mil  dos-cents vuitanta euros) . 

 

El preu màxim de licitació anual es fixa en la quantitat de 47.400,00 ( quaranta -  set mil 

quatre-cents) euros anuals,  més 4.740,00  euros (quatre mil set – cents quaranta euros) 

en concepte d’IVA ( 10%), que fan un total anual IVA inclòs de  52.140,00 euros  

( cinquanta-dos mil cent quaranta  euros). 

 

Quadre detall segons durada del contracte:  

 

  

Import màxim anual 
del contracte 

Import màxim  
(dos anys d'execució) 

Import sense 
IVA 47.400,00 94.800,00 

IVA  (10%) 4.740,00 9.480,00 

Total 52.140,00 104.280,00 

 

 

3.4. Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada 

quantitat. 

 

3.5. La despesa derivada d’aquest contracte s’aplicarà a la partida US 16220 22700 del 

pressupost de la Corporació de l’any 2016 i a les partides que corresponguin dels 

exercicis següents. 

 

3.6. El preu restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti 

adjudicatària. 

 

3.7. D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 

d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector 

Públic i l’article 34 de l’Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica, 

la utilització del sistema de facturació electrònica serà obligatòria per a les societats 

anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense 
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personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals 

d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa 

tributaria, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic, agrupació 

d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d’inversions, 

fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, fons de 

titulització hipotecària o fons de garantia de inversions, així com també les persones 

físiques que hagin realitzat amb anterioritat qualsevol tràmit electrònic amb 

l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança. 

 

La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatària l’Administració 

municipal en l’àmbit de la contractació administrativa es realitzarà mitjançant el 

lliurament de la factura electrònica amb els sistemes que l’Administració municipal posi 

en funcionament. 

 

El format de factura electrònica serà el determinat reglamentàriament en cada moment 

 

3.8. El preu del contracte no serà objecte de revisió de preus. 

 

3.9. Altres retribucions del concessionari: 

 

-Preus públics: que seran els aprovats per l’Administració Pública corresponent a la  

prestació   dels serveis previstos en el contracte i que formaran part de la retribució de la  

concessionària. 

-Import de la venda de material obtinguts de la reutilització o aprofitament dels 

mateixos. 

 

3.10. Els preus públics seran els aprovats per l’Ajuntament corresponents a la prestació 

dels serveis públics previstos en el contracte formaran part de la retribució de la 

concessionària.  Aquest preus públics portaran inclòs l’IVA corresponent.  

 

S’adjunta com Annex VI d’aquest plec de clàusules administratives els preus públics 

aprovats a l’Ordenança Fiscal núm. 16, pel servei de deixalleria, aprovat per l’any 

vigent. 

 

Els licitadors en cap cas podran modificar aquestes quantitats amb la presentació de la 

corresponent proposició.  

 

En qualsevol cas, seran rebutjades del procediment de contractació les proposicions que 

ofereixen unes tarifes diferents a les indicades. 

 

Tots els ingressos procedents dels preus públics percebuts pel servei subjectes a 

pagament, així  com el resultat de la venda dels materials recollits seran considerants 

com ingressos propis de l’explotació que  quedaran a disposició de la concessionària. 

 

3.11 Els ingressos resultants de la  venda dels materials recollits seran considerats 

ingressos propis de l’explotació i quedaran a disposició de la concessionària. 
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3.11. Totes les despeses logístiques seran a càrrec  de la concessionària , en els termes 

indicats al Conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que s’ajunta com Annex V, d’aquest plec. 

 

3.12. La concessionària assumirà  els costos corresponents a les tasques d’operador 

local, així com totes les despreses derivades de les obligacions establertes en la clàusula 

segona del conveni subscrit entre l’Ajuntament  i l’AMB. Les quantitats reclamades per 

l’AMB es compliment d’aquest Conveni s’haurà de satisfer directament per part de la 

concessionària.  

 

3.13 La revisió de les tarifes  dels preus públic vindrà determinada per l’aprovació per 

part de l’Ajuntament de la corresponent Ordenança Fiscal. 

 

 

3.14. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que 

assumeix la responsabilitat civil, laboral, social, fiscal i medi ambiental que tingui causa 

en l’execució del contracte. El contractista no tindrà dret a la indemnització per causa de 

pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats, sinó en els casos i forma que determina l’article 

231 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, en relació amb la força 

major. 

 

No obstant, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 

mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 

treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals. 

 
Quadre econòmic:  DEIXALLERIA SANT JUST – Anual ( despeses i ingressos) 
 

 Despeses de funcionament de l'empresa 82.255,41 

Facturació per excés de l'AMB 12.000,00 

Benefici industrial (6% sobre despeses de funcionament) 4.935,32 

Impost de Societats 1.645,11 

TOTAL DESPESES 100.835,84 

  

Ingressos per preus públics 45.241,74 

Venda de materials 8.194,10 

Total d'ingressos 53.435,84 
 

 

 

*Al total d’ingressos s’haurà de afegir el preu de contracte. 

 

4.  DURADA DEL CONTRACTE 

 

4.1 La durada del contracte serà de DOS  anys a comptar des de la data de formalització 

del corresponent contracte administratiu, sense perjudici del que disposa la clàusula 

addicional d’aquest plec. 
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4.2 De mutu acord, manifestat de manera expressa per ambdues parts, es podrà 

prorrogar la vigència del contracte anualment fins a DOS  anys més, sense que la 

vigència total del contracte pugui excedir de QUATRE anys. 

 

 

5. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTRACTE 

 

5.1. L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local  

 

5.2. La Mesa de contractació tindrà la següent composició: 

 

- President/a titular: Regidor/a president/a de l’Àrea de Planificació Territorial, 

Habitatge  i Medi Ambient   

 

- President/a suplent: La Regidora d’Urbanisme. 

 

- Vocals titulars: El regidor de medi ambient, gestió de residus i espai natural,  la Cap de 

serveis i medi ambient, l’interventor de fons, la secretari/ària general, la cap de 

contractació, gestió de personal i assessorament jurídic. 

 

- Vocals suplents: La regidora  d’Acció social, un tècnic de medi ambient, un/a persona 

al servei de l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions relatives al control 

econòmic pressupostari, un/a persona al servei de l’òrgan de contractació que tingui 

atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic. 

 

- Secretàri/aria titular i suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament. 

 

5.3. La persona responsable del contracte és la cap de serveis i Medi Ambient, la qual 

tindrà les obligacions i responsabilitats previstes entre d’altres als articles 52 i 212.8 del 

TRLCSP, així com la resta que li atribueixi la Llei. 

 

5.4. L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per tal de dictar tots 

aquells actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és el regidor- 

president de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge  i Medi Ambient   

 

6. SELECCIÓ DE LA CONTRACTISTA 

 

6.1. Tipus de procediment de selecció: 

 

Per tal de procedir a l’adjudicació d’aquest contracte s’utilitzarà el procediment obert.  

 

El contracte és de caràcter reservat a Empreses d’Inserció Social, regulades a la Llei 

44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim d’empreses d’inserció, 

degudament  qualificades com a tals i inscrites en el registre corresponent a la seva 

forma jurídica, i en el Registre Administratiu d’Empreses  d’Inserció de Catalunya ( o 

en Registre similar d’altres comunitats autònomes, amb validesa a Catalunya). 
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6.2. Solvència de les empreses licitadores 

 

Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional de la següent manera: 

 

 Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, en 

els termes establerts a l’article 75 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 

públic, d’acord amb el següent criteri: 

 

- El criteri per l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el 

volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum 

de negoci dels últims 3 anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i 

mitja el valor anal mitjà del contracte, per tenir aquest una durada 

superior a un any. Per tant, l’import serà igual o superior a  151.253,76  

euros 

 

 Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, en els termes 

establerts a l’article 78 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, 

mitjançant l’aportació dels següents documents: 

 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys, 

aquest serveis o treballs hauran de ser el mateix tipus o naturalesa que el que 

s’indica com objecte del contracte,  que inclogui  descripció detallada del tipus 

de servei o treballs, entitat adjudicatària, data d’adjudicació o execució, import 

de l’adjudicació.  

Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o 

visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan 

de contractació per l'autoritat competent. 

 

- L’any de major execució ( dels cinc anys), haurà de superar els 80.000,00 

euros ( IVA no inclòs). 

 

b) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar a 

l'executar el contracte: 

 

-Estar e possessió i ser vigent el certificat ISO 14001, o equivalent. 

L’acreditació dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional   

es podrà realitzar mitjançant la presentació del certificat emès pel Registre electrònic 

d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la 

Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
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Aquest certificat haurà de ser acompanyat per una declaració responsable del licitador 

en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent certificat no 

han experimentat cap variació. 

En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però si aporti una declaració 

responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent 

certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la 

Mesa de contractació. 

6.3. Publicitat del procediment de selecció: 

 

La licitació s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern, www.seu.cat/santjust, d’acord amb el que disposa 

l’article 142 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 

Les despeses derivades de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’anunci 

d’aquesta licitació i que haurà de satisfer l’adjudicatària del contracte ascendiran com a 

màxim a l’import de 1.500 euros. 

 

6.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions. 

 

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini de 20 

dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al BOP. 

En cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en dia festiu o 

dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil. 

 

Les proposicions s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Sant 

Just Desvern (plaça Jacint Verdaguer núm. 2 08960 Sant Just Desvern), durant l’horari 

que roman oberta la Oficina de Gestió Integrada (de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 

16 a 19 hores i els divendres de 9 a 14 hores). L’horari d’estiu i de Nadal serà de 9 a 14 

hores. 

 

Les proposicions també podran ser enviades per correu ordinari. En aquest cas els 

licitadors hauran de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus 

abans del darrer dia en què finalitzi el termini indicat a l’escrit convidant a la 

participació al procediment de licitació i anunciar-la a l’òrgan de contractació 

mitjançant tèlex, telegrama o telefax el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós 

requisits la proposició no serà admesa si es rebuda per l’òrgan de contractació amb 

posterioritat a la finalització del termini. Transcorreguts deu dies naturals des de la data 

esmentada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa. 

 

6.5. Forma i contingut de les proposicions. 

 

Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves 

proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament 

compulsada. 

 

http://www.seu.cat/santjust
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Les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda de manera oficial al 

català o al castellà. 

 

La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en DOS SOBRES 

TANCATS. 

 

A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la 

denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una 

adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil 

SOBRE NÚM. 1 

Dins del SOBRE 1 que portarà la menció següent: “Documentació administrativa per la 

contractació .........................., presentada per l’empresa .....................” s’haurà d’adjuntar 
documentació que es detalla a continuació: 

1). Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de 

persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats en el model Annex I 

del present plec. 

Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la 

componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, 

amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà 

presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 

amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del 

contracte, així com indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la 

subscriuen, i la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se 

formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris, fins l’extinció del 
contracte, d’acord amb el model de l’Annex II. 

Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de 
cap proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el concurs individualment. 

2.) Autorització, d’acord amb el model que s’adjunta a l’Annex IV d’aquest plec, 

perquè les notificacions d’aquest expedient siguin trameses, amb plens efectes 

alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, 
accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament http://www.seu.cat/santjust. 

El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que 

figura en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar 

mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos 

per entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – 
CATCert. 

3.) Declaració responsable conforme es troba inscrita al Registre 

Administratiu d’Empreses  d’Inserció de Catalunya ( o en Registre similar 

d’altres comunitats autònomes, amb validesa a Catalunya), d’acord amb l’apartat 

corresponent de l’Annex II 
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Per tractar-se d’una contractació reservada a Empreses d’Inserció, les qual hauran  

d’estar qualificades i inscrites als Registres Administratius d’Empreses d’Inserció, 
tal les empreses hauran d’acreditar el seu objecte social. 

 

 

SOBRE NÚM. 2 

 

Portarà la menció següent: "Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració 

objectiva del procediment per a la contractació de .............................. presentada 

per .....................................”, amb la signatura de l’empresa licitadora o de la persona 

que la representi, que contindrà l’oferta econòmica, que s’haurà d’ajustar al model que 

s’adjunta com a Annex III a aquest plec. 

 

En relació amb els aspectes tècnics de valoració objectiva, haurà de contenir la 

documentació següent, degudament signada: 

 

- Oferta econòmica d’acord amb el model de  l’annex III d’aquest plec de 

clàusules 

- Projecte tècnic acreditant que es disposa de botiga pròpia en els termes 

establerts a la clàusula setena del present plec de clàusules per tal de 

portar a terme la reutilització de productes i materials. 

- Millores:  

1. Fabricació i muntatge d’estructura metàl·lica. 

2. Acreditació, mitjançant convenis, acord, o qualsevol altre 

document que pugui acreditar la col·laboració amb entitats 

socials  per la realització de productes rebuts a la deixalleria. 

 

ADVERTIMENT: 

 

Els sobres núm. 1 (documentació administrativa) no poden contenir cap 

documentació i/o informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2, 

relatiu a la proposició econòmica. l’incompliment d’aquesta premissa implicarà 

l’exclusió automàtica del procediment per part del licitador que ha presentat la 

proposició. 

 

6.5. Desenvolupament del procediment de selecció. 

 

1. Qualificació de les proposicions presentades 

 

Un cop rebudes les proposicions la Mesa de contractació procedirà a la seva obertura 

procedint a examinar i qualificar la documentació continguda en el sobre 1, i s’acordarà 

l’admissió de les empreses licitadores la documentació de les quals estigui complerta i 

reuneixi els requisits exigits. 

 

Si s’observessin mancances, defectes o errors materials subsanables en la documentació 

presentada, es podrà concedir, si es creu convenient, un termini no superior a tres dies 

hàbils perquè l’empresa licitadora esmeni l’error o deficiència. Si en aquest termini no 
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es procedeix a l’aportació del document requerit o no es subsana la deficiència o error 

material la proposició presentada serà rebutjada per l’òrgan de contractació. 

 

No obstant això, i atenent el que disposa l’article 146.5 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei contractes del sector 

públic, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 

solvència exigits per contractar amb l’Administració serà el de finalització del termini 

de presentació de proposicions.  

 

En tot cas, els requisits de capacitat i solvència exigits no seran objecte de subsanació 

de documentació. 

 

2. Valoració de les proposicions presentades 

 

La Mesa de contractació, en acte públic, procedirà respecte les proposicions que s’hagin 

admès,  a examinar i qualificar la documentació continguda en el sobre 2 ( proposició 

econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva). 

 

En aquell mateix acte públic, en cas de ser possible, es  sumaran els criteris 

quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. Del resultat que es desprengui, la 

Mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació competent la proposta 

d’adjudicació a favor d’aquella oferta que, d’acord amb el previst als plecs, resulti més 

avantatjosa en el seu conjunt, o proposarà la conveniència de declarar deserta la 

licitació. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 151.3, paràgraf 2, del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del 

sector públic, no podrà declarar-se deserta una licitació quan alguna oferta o proposició 

sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren als plecs. 

 

En aquesta fase de valoració també es podran determinar aquelles proposicions amb 

valors anormals o desproporcionats . 

 

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes econòmiques 

que es trobin en els següents supòsits: 

 

1. Quan, concurrent un únic licitador, l’oferta sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 

2. Quan concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 

3. Quan concorrin tres licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, se exclourà 

per al còmput de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més 

de 10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà 

desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 

elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitja de 10 unitats percentuals, es 
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procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el 

supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova 

mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 

En el cas que es considerés alguna proposició com a desproporcionada o temerària, es 

donarà audiència a l’empresa licitadora per termini de 5 dies hàbils, per tal que justifiqui 

la valoració continguda en la seva proposició i concreti les seves condicions. 

 

 

3. Adjudicació del contracte 

 

Mitjançant resolució de l’Alcaldia, es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a 

comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació 

justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació perquè obtingui de forma 

directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2, i 

d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els corresponents certificats 

podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

La documentació que ha d’aportar  el licitador proposat com a adjudicatari, és la 

següent: 

 

1) Relació numerada de la documentació inclosa. 

 

2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu 

cas, la seva representació. 

 

- Si es tracta d’empresari/ària individual: 

 

 DNI o NIF de la persona. 

 

 Acreditació documental, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera en 

el tràfic mercantil. 
 

-  Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom 

propi): 

 

 DNI o NIF de qui subscrigui la proposició. 

 

 Escriptura pública de constitució o modificació de la societat o entitat o 

document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no 

sigui necessària legalment la seva formalització en document públic degudament 

inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui 

exigible. 
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En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de 

constar el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius 

estatuts o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del 

contracte. 

 

 Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per 
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent 

Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. 

 

La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora 

que resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de 

Licitadors de la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la 

Secretari/ària de la Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens 

perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la 

validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de 

proposicions. 

 

 Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la 

seva personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment. 

 

Alhora en el cas de les unions temporals d’empreses s’haurà de presentar la  

següent documentació: 

 

- Document de designació de la persona que serà representant de l’esmentada 

unió per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte. 

- Document degudament signat per totes les empreses que especifiqui els seus 

noms i circumstàncies i la participació de cadascuna en la futura unió així com 

que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 

cas de ser adjudicatàries del contracte. 

 

 Si es tracta d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea, 

s’exigirà que de conformitat amb la legislació de l’Estat en que estiguin 

establertes, estiguin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. 

 

Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una 

determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar que 

compleixen aquest requisit. 

 

 Si es tracta d’empreses no espanyoles no comunitàries s’haurà d’aportar tota 

la documentació que especifica l’article 72 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del 

sector públic. 

 

Les empreses licitadores no podran presentar més d’una proposició ni podran formar 

part de cap proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el concurs 

individualment. 

 

3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica, financera i 
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tècnica o professional de l’empresa licitadora: 

 

 Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora: 

 

- El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjans de les 

seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si 

l’empresari estigués inscrit en dit registre, en cas contrari per les dipositades en  

registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en 

el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 

seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil. 

 
 

 Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora: 

 

- CERTIFICATS expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui 

una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 

mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran 

comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 

- Presentació del Certificat ISO 14001, o equivalent per tal de justificar  les 

mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar a l'executar el 

contracte.  

L’acreditació dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

es podrà realitzar mitjançant la presentació del certificat emès pel Registre electrònic 

d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la 

Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

Aquest certificat haurà de ser acompanyat per una declaració responsable del licitador 

en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent certificat no 

han experimentat cap variació. 

En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però si aporti una declaració 

responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent 

certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la 

Mesa de contractació. 

4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es 

troba al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 

13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

 

5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti 

que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de 

conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
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d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre 

Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, 

referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una 

declaració responsable de no haver-se donat de baixa.  En aquest cas, les empreses 

hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte. 

 

En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost 

l’acreditació es farà constar mitjançant  una declaració responsable del licitador. 

 

7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. L’adjuntarà d’ofici el servei de 

contractació de la Corporació. 

 

Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en aquest 

plec a la Tresoreria Municipal. En aquest cas, però, es donarà compliment al que 

disposi la clàusula 8a d’aquest plec. 

8) Certificat acreditatiu d’estar degudament inscrit en Registre Administratiu 

d’Empreses  d’Inserció de Catalunya  (o en Registre similar d’altres comunitats 

autònomes, amb validesa a Catalunya). 

9) Per tractar-se d’una contractació reservada a Empreses d’Inserció, les qual hauran d’estar 

qualificades i inscrites als Registres Administratius d’Empreses d’Inserció, tal i com es fa 
esment en el punt anterior, les empreses hauran  d’acreditar la iniciativa social del centre. 

10) Per poder aplicar la clàusula de desempat especificada en aquest plec, caldrà que 

l’empresa licitadora presenti l’acreditació del tant per cent de treballadors/res amb 

discapacitat. 

Si no es compleix adequadament el requeriment dins el termini establert, s’entendrà que 

l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la 

mateixa documentació l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre en el que hagin 

quedat classificades les ofertes. 

 

L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 

següents a la recepció de la documentació. 

 

S’adverteix als licitadors que en  cas d’incórrer en falsedat en el moment d’efectuar la 

declaració responsable que es refereix els articles 146.1 c) i  60.1 e) del Reial Decret-

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes 

del sector públic, o al facilitar qualssevol altra dada relativa a la seva capacitat o solvència, 

o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació 

prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text legal, es podrà incoar el corresponent procediment 

de prohibició de contractar d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de 

contractació 
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L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 

següents a la recepció de la documentació. 

 

4. Notificació a les candidates i licitadores i publicitat de l’adjudicació 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà a les candidates o licitadores i, 

simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament, 

www.seu.cat/santjust.cat. 

 

La notificació haurà de incloure, en tot cas, la informació necessària que permeti a 

l’empresa licitadora exclosa o candidata descartada interposar recurs suficientment 

fonamentat contra la decisió d’adjudicació. Serà d’aplicació a la motivació de 

l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda a l’article 153 del Reial Decret-

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la 

seva recepció per part de la destinatària. En particular, s’efectuarà a través de la 

plataforma eNotum, per correu electrònic, a la direcció que les empreses licitadores o 

candidates haguessin designat al presentar les seves proposicions en els termes 

establerts a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 

ciutadans als Serveis Públics. Tot i així, el termini per considerar rebutjada la 

notificació, amb els efectes previstos a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, serà de cinc dies. 

 

5. Pagament de les despeses derivades de la publicació de l’anunci de licitació, 

formalització del contracte i aportació de la còpia de l’assegurança de responsabilitat 

civil 

 

La formalització del contracte no podrà efectuar-se més tard dels 15 dies hàbils següents 

a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores i 

candidates en la forma prevista en l’article 151.4 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 

L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatària per formalitzar el contracte en un 

termini no superior a 15 dies hàbils, pagar les despeses de l’anunci de licitació, si fos el 

cas. 

 

Simultàniament a la formalització del contracte, la contractista signarà la conformitat 

amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

particulars que regeixen el contracte. 

 

La formalització del contracte es publicarà en el BOP i en el perfil del contractant de 

l’Ajuntament, www.seu.cat/santjust, d’acord amb el que estableix l’article 154 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

http://www.seu.cat/santjust.cat
http://www.seu.cat/santjust
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7. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ DEL 

PROCEDIMENT I PONDERACIÓ ATRIBUÏDA 

 

 
12.— Criteris de valoració i millores. 

 

A) OFERTA ECONOMICA Preu, fins a un màxim de  (65) punts: 

 

Els licitadors ompliran una declaració econòmica i concretaran la seva oferta  

 

La ponderació del criteri d’adjudicació referit a la proposició econòmica s’efectuarà 

atorgant la puntuació màxima a l’oferta econòmica més baixa, i a la resta, de forma 

inversament proporcional pel procediment de regla de tres simple: 

Puntuació obtinguda = 65*(oferta més baixa/oferta del licitador). 

Es tindran en compte dos decimals. 

 

B) - REUTILITZACIÓ de productes i materials  …..  màxim de 10 punts 

 

Criteri d’atorgament de punts: 

 

Disposar de fins a 2 establiments per venda directa al menor dels objectes en bon estat 

d’ús que es recullen a la deixalleria..............................................5 punts  

 

Disposar de fins a 3  establiments per venda directa al menor dels objectes en bon estat 

d’ús que es recullen a la deixalleria............................................. 7 punts 

 

Disposar de fins a 5 establiments de venda  directa al menor dels objectes en bon estat 

d’ús que es recullen a la deixalleria.............................................. 10 punts 

 

    C)-  MILLORES  a realitzar a l’actual deixalleria per tal de complir normativa pels 

RAEES.... 25 punts 

 
Es valorarà la millora indicada a continuació, sense que aquesta millora pugui suposar 

un increment en el preu per a l’Ajuntament, ni un minvament en les característiques  i 

atributs del servei. 

 

C1.- Millora referida a la inversió: Realització d’un tancat de les següents 

característiques: 

 

UD.P.A Fabricació i muntatge d’estructura metàl·lica formada per 12 pilars i 4 correas 

superiors de tub galvanitzat de 100x100x2 mm, 2 portes corredores de 5,00 metres cada 

una tancant 2 laterals amb malla electrosoldada rectangular  de 300x50 mm, coberta de 

xapa mini-onda tota galvanitzada en fred i fixada  al paviment amb plaques de mides 

350x350x10 mm, amb 4 anclatges de 16 mm, mides totals 25,00 ( llarg) x 3,00 (ample) 

x 3,20 (alt) en la part superior i 2,80 metres , material i ma d’obra 

inclòs............................................................................................................ 15 punts 
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C 2- Acreditar col·laboració amb entitats socials per la reutilització dels productes 

rebuts a la deixalleria, de la forma establerta en el punt 6.5 del present plec.  : 

De 1 entitat a 2............10 punts 

 

 

8.- CLÀUSULA DE DESEMPAT 

 

En cas d’empat en la puntuació obtinguda, de conformitat amb la Disposició addicional 

quarta del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de contractes del sector públic, tindran preferència en l’adjudicació: 

 

1.- En primer lloc, les empreses que al moment d’acreditar la seva solvència tècnica 

tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors/res amb discapacitat superior al 

2%. En cas d’empat, tindrà preferència el licitador que disposi d’un major percentatge 

de treballadors/res fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 

Per tal de valorar aquesta clàusula, els licitadors hauran de presentar en el sobre número 

1 la corresponent acreditació. 

 

2.- Si persistís l’empat, l’adjudicació es farà per sorteig públic. 

 

9. GARANTIA DEFINITIVA 

 

La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatària a la Tresoreria de l’Ajuntament 

dins els 10 dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment de l’Alcaldia serà 

la corresponent al 5% de: import d’adjudicació anual (IVA exclòs) multiplicat pels anys 

de durada del contracte (excloses les eventuals pròrrogues). 

 

L’esmentada garantia podrà constituir-se per qualsevol de les formes establertes a 

l’article 96 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 

10. NOTIFICACIONS  ELECTRÒNIQUES PER A LES EMPRESES 

 

Les notificacions dels actes administratius d’aquest procediment de contractació es 

podran efectuar per mitjans electrònics de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, 

la Disposició addicional setzena del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 

La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part de les 

empreses comportarà l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans 

electrònics. Aquestes notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la 

posada a disposició de les notificacions en el lloc web de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern (https://www.seu.cat/santjust). 

 

https://www.seu.cat/santjust
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El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que el 

licitador facilitarà juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels 

requisits previs, en la qual s’informarà del dipòsit de les notificacions. També es podrà 

enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui en el mateix document. En qualsevol cas 

caldrà especificar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i 

cognoms, NIF, correu electrònic i altres dades, d’acord amb el model que s’adjunta com 

a Annex IV 

 

Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les empreses la 

provisió dels mitjans necessaris per accedir al contingut de la notificació per mitjans 

electrònics, s’aplica el  que estableix l’article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya , i es 

preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la constància de la posada a 

disposició de les notificacions sense que s’accedeixi als seus continguts, aquestes es 

consideraran rebutjades. 

 

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

D’acord amb allò previst al Títol V del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, el 

contracte que es formalitzi només podrà ser objecte de modificació en els casos i amb 

els límits establerts en l’article 107 del mateix Reial Decret. 

 

12. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
 

1. Cessió 

 

L’adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 

contracte mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de 

conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del Reial Decret-Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

 

2. Subcontractació 

 

L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte 

mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els 

requisits assenyalats a l’article 227 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre. 

 

 

13. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI 

 

Considerant que el contracte de la gestió de la deixalleria adjudicat a l’any 2009 va 

considerar la situació prèvia a aquesta data i va  preveure la subrogació de determinat 

personal en l’execució del contracte. 

 

Atès que a les diverses contractacions portades a terme amb posterioritat a l’any 2009 i 

referides a dit treballador ( anys 2013 i 2015), s’ha mantingut aquesta mateixa situació.  
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Considerant  que únicament hi ha una persona amb els drets de subrogació establerts en 

el moment de l’adjudicació corresponent a les contractacions portades a terme des de 

l’any 2009 i que és la que consta a l’Annex VII 

 

Considerant que el conveni col·lectiu  estatal de recuperació i reciclatge de residus i 

matèries primeres secundàries, actualment en vigor, no preveu la subrogació de 

personal. 

 

S’estableix un règim transitori de subrogació ad personam, respecte a la persona que 

roman en l’execució en la situació anterior a 2009, que quedarà extingida en el moment 

de la finalització del contracte en vigor per qualsevol causa i es determina que   la resta 

de personal que pogués estar actualment adscrit al contracte NO es troba en situació de 

subrogació. 

 

14. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS 
 

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 

les obligacions que aquest plec, el plec de prescripcions tècniques particulars i el 

contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus 

 

a) Incompliments lleus: 

 

- Compliment defectuós per part del contractista de les obligacions indicades en 

aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que l'incumbeixen. 

 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una 

quantia de 600,00 Euros. 

 

b) Incompliments greus: 

 

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de 

l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en aquest plec i en el plec de 

prescripcions tècniques particulars 

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats.  

- Actuació professional deficient o contrària a les normativa sectorial vigent que 

haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per 

altres organismes competents. 

 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una 

quantia de 1.500,00  Euros. 

 

c) Incompliments molt greus: 

 

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats. 

 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una 

quantia a 4.700,00 Euros. 
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La imposició de penalitats correspon a l’òrgan de contractació, a proposta del 

responsable del contracte i haurà de venir precedida per l’atorgament d’audiència al 

concessionari per un termini de 10 dies hàbils. 

 

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en 

concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia 

definitiva, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 

 

15. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El contracte s’extingirà per les següents causes: 
  
a) Per compliment de la prestació del contracte. 

  
b) Per la concurrència d’alguna de les causes de resolució del contracte previstes als 

articles 308 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la llei de contractes del sector públic. 

  
La resolució del contracte s’haurà de declarar per l’òrgan de contractació, amb prèvia 

audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils. 

  

16. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

  

La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:  

  

a) El present plec de clàusules administratives particulars. 

a) El plec de prescripcions tècniques particulars. 

b) El Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la llei de contractes del sector públic. 

c) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local. 

d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

e) El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

f) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 

g) El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

h) El Reial Decret Legislatiu 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 per Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre. 

i) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

j) Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim d’empreses 

d’inserció. 
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k) Subsidiàriament, els preceptes del dret privat en matèria d'obligacions i de 

contractes. 

l) Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades 

s'entendrà automàticament aplicable a aquesta concessió. 

 

Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades s’entendrà 

automàticament aplicable a aquest contracte. 

 

Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre l'Ajuntament   

i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa, se sotmetran als òrgans 

judicials de la jurisdicció contenciós administrativa de Barcelona, amb expressa 

renúncia de la contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 

  

El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents 

annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe 

promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, 

no eximirà la contractista de l’obligació del seu compliment. 

 

17. CUSTODIA I RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ 

 

D’acord amb les disposicions establertes a l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de 

12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, 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 el contracte i transcorreguts els terminis 

per a la interposició dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la 

documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses 

licitadores. 

 

En cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la Resolució de la 

Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya , de 

data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació  que s’adjunta amb contractes 

administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, aquest Ajuntament procedirà 

a la destrucció total de la documentació aportada pels licitadors no adjudicataris 

transcorregut UN ANY del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la 

resolució. 
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ANNEX 1: 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE ( PELS CASOS DE SUBSTITUCIÓ 

INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS 

PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE) 

Qui sotasigna el/la senyor/a ..........................................................................................., amb 

DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la 

persona física/jurídica ..........................................................................................................., 

amb NIF núm. ................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@) 

...................................................................... i als efectes de licitar en el procediment 

d'adjudicació de ..........................................................................................., núm. expedient 

........................ 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 

Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar i 

compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional requerida i 

en la forma establerta en aquests plecs. En aquest sentit em comprometo a aportar la 

documentació acreditativa  del compliment  d’aquests requisits en cas de resultar 
adjudicatari. 

 Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als seus 
estatuts o regles fundacionals és la següent........................................................... 

 Que està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat 

d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 

60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de contractes del sector públic. 

 Que compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits a la clàusula 

6 punt 2 del present plec de clàusules administratives. 

 Que compleix la condició establerta en l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 Que el sotasignat/els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat, no 
es troben en cap dels supòsits establerts a : 

                                                 
1En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): El sobre número 1 ha de contenir la declaración responsable 

de cadascuna de les empreses que hi formen part. 
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- la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la 
Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

- la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de 

les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral general. 

- Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE) i que hi figura inscrit/a en l’epígraf/s 
.................................................. 

 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IAE legalment 
previst. 

 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IVA legalment 
previst. 

 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i que no té deutes amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

 Que dóna compliment a les previsions  de la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

 Que la garantia definitiva, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà: 

o mitjançant la modalitat de retenció del preu 

o, 

o davant la Tresoreria de l’Ajuntament, en les formes indicades al plec. 

 Que la informació i documents aportats en tos els sobres són de contingut 
absolutament cert. 

 Que declaro que conec i accepto que en cas d’haver incorregut en falsedat a 

l’efectuar la declaració responsable que es refereix els articles 146.1 c) i  60.1 e) del 

Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la llei de contractes del sector públic, o al facilitar qualssevol altra dada relativa a 

la seva capacitat o solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, 

l’obligació de comunicar la informació prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text 

legal, es podrà incoar el corresponent procediment de prohibició de contractar 

d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Per empreses de més de 50 treballadors: 2 

 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular de 

treballadors amb discapacitat ......... i el percentatge que representen aquests últims 

respecte la plantilla global és del ........... o, 

 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes 
següents: 

-...................................... 

-...................................... 

Per empreses de menys de 50 treballadors: 3 

 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular de 

treballadors discapacitats......... i el percentatge que representen aquests últims 

respecte la plantilla global és del ...........  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per a empreses que conformen grup empresarial  

 Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que 

l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses)............................ es 

presenta/en també a la present licitació. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol  

 Què accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de 

qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 

puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per a Centres especials de treball, per empreses d’inserció Socio-laboral o per entitats 

d’inserció socio-laboral: 

 Que està inscrita en el Registre corresponent. 

 Que té capacitat suficient per representar a l’empresa/entitat 

............................................................. d’acord amb:  

                                                 
3 Als efectes de poder aplicar la clàusula de desempat, haurà d’acreditar tenir a la seva plantilla de un 

nombre de treballadors/res amb discapacitat superior al 20% 
2 Vide nota 3 
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L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament 

d’administrador atorgada en data ............................. davant el notari 

.................................................................... amb el núm....................... del seu 
protocol; 

L’acta de l’assemblea / junta de data ..................  

 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular de 

treballadors amb discapacitat / en procés d’inserció......... i el percentatge que 

representen aquests últims respecte la plantilla global és del ........... 

 Què l’objecte social de l’empresa és .................................. 

 Que el número de treballadors fixes son .................. 

*A efectes també d’aplicar la clàusula de desempat s’hauran d’omplir les dades referides 
al nombre global de treballadors en procés d’inserció i el número de treballadors fixes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que, en cas de resultar adjudicatària d’aquesta licitació, es compromet davant 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern a presentar la documentació que li sigui 

requerida, en el termini de 10 dies, per tal d’acreditar els extrems declarats 

responsablement. 

 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació 

amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de 
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 

 

Sant Just Desvern, a .......de ......................de 20.......   

 

Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat  
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ANNEX II 

MODEL DE DECLARACIÓ  

CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 

representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 

.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb DNI 

núm. ..................... en representació l’empresa ................................................................... 
amb NIF núm. ...................................; 

DECLAREN 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per 

objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el següent 

percentatge de participació en l’execució del contracte:  

...,... % l’empresa ............................................................................................  

...,... % l’empresa ............................................................................................1  

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a 

constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del contracte, mitjançant 
escriptura pública.  

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 
............................................................................ amb DNI núm. ..............................  

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i 

el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm. telèfon 

.........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic (@) 

................................................................  

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,  

Sant Just Desvern, a .......de ......................de 20... 

Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de les 

diferents empreses i segell de les empreses.  
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ANNEX III 

 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

 

 

En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en 

representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 

........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  

contractació de 

......................................................................................................................., 

es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques particulars per la quantitat de ……….……………….. 

EUROS/ANYS , més ..................... euros en concepte d’IVA. (Les quantitats hauran 

d'expressar-se en lletres i xifres).  

 

(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora)." 
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ANNEX IV 
 

AUTORITZACIÓ NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS. 

 
Dades persona interessada 

 

Nom i cognoms o raó social de l’empresa o entitat ............................................................ 

............................................................................................................................................. 

NIF ...................................................................................................................................... 

Adreça ............................................................... Població .................................................. 

CP ......................... Telèfon fix ............................... Telèfon mòbil ................................... 

Correu electrònic ................................................................................................................ 

 

Dades persona representant 

 

Nom i cognoms o raó social de l’empresa o entitat ............................................................ 

............................................................................................................................................. 

NIF ...................................................................................................................................... 

Adreça ............................................................... Població .................................................. 

CP ......................... Telèfon fix ............................... Telèfon mòbil ................................... 

Correu electrònic ................................................................................................................ 

 

Autoritzo l’Ajuntament de Sant Just Desvern perquè les notificacions indicades en 

aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans 

electrònics a través de la plataforma e-Notum, accessible des de la seu electrònica de 

l’Ajuntament, http://www.seu.cat/santjust. 

 

El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que 

figura en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar 

mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per 

entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATcert. 

 

........  Notificar electrònicament totes les notificacions. 

........  Notificar electrònicament les notificacions dels expedients de ................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Observacions ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Correu electrònic a efectes de notificació ........................................................................... 

Telèfon mòbil a efectes de notificació ................................................................................ 

 

(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora) 

 

 

 

 

http://www.seu.cat/santjust
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ANNEX V  
 
CONVENI AMB l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN PER A LA GESTIÓ 

LOCAL I LOGÍSTICA DE LES DEIXALLERIES METROPOLITANES  

 

A Barcelona, el ***. 

 

 

R E U N I T S 

 

D'una part, el Sr. Ramon M. Torra Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(en endavant AMB), assistit pel Secretari General Accidental de l'AMB, Sr. Sebastià 

Grau Àvila,  

 

I, d'altra part, el Sr. Josep Perpinyà i Palau, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern (en endavant l’Ajuntament), assistit pel Secretari General Accidental de 

l’Ajuntament, Sr. Xavier Aragüés Martí, ambdós es reconeixen respectivament 

competència per obligar-se i 

 

MANIFESTEN 

 

I. Correspon als Ajuntaments el servei públic de recollida domiciliària de residus 

urbans, d'acord amb els articles 66.3.l del Text refós de la Llei Municipal i de règim 

local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'article 42 del 

Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora dels Residus. 

 

II. Que correspon a l'AMB establir i prestar el servei de valorització i disposició del 

rebuig dels residus municipals, d’acord amb l’article 50.1 del Decret Legislatiu 1/2009 

de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus. 
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III. Les deixalleries són instal·lacions de recepció selectiva de residus municipals 

d'origen domèstic, comercial, d’oficines i serveis, orientades a la recollida de residus 

domiciliaris especials en petites quantitats. (p.e. pintures, dissolvents, voluminosos, 

vegetals, runes,)  així com, d’altres fraccions que es poden recollir selectivament pel 

seu aprofitament. Tanmateix les deixalleries permeten assolir nivells més alts de 

recollida selectiva al prestar tasques de suport al servei municipal de recollida i garantir 

la correcta gestió dels materials aportats.  

 

IV. Que és d'interès comú de l'ÀMB i l'Ajuntament de Sant Just Desvern prestar 

coordinament, el servei de deixalleria i el servei de tractament dels materials aportats a 

la mateixa i,  per això ambdues parts estableixen, en base a l'article 303 del 

Reglament de d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, 

de 13 de juny, el present conveni interadministratiu de cooperació regulador de les  

seves relacions.     

 

VI. Atès que el procés d’implantació de la recollida de les diferents fraccions, així com, 

la xarxa metropolitana de deixalleries s’ha consolidat i, amb la finalitat de recollir els 

canvis normatius que han anat apareixent, es creu convenient elaborar un nou conveni 

marc regulador de les relacions entre ambdues administracions i per això, ambdues 

parts acorden subscriure el present conveni amb subjecció a les següents. 

 

 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Objecte del conveni 

 

És objecte del present conveni la regulació al terme municipal de Sant Just Desvern de 

les condicions de prestació del servei públic de deixalleria previst a l'article 52 del 

Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora dels Residus, així com la recollida i tractament dels residus aportats a les 

esmentades instal·lacions. 
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Segona.- Obligacions de l'Ajuntament. Operador Local 

 

1. L’Ajuntament, com a titular de la instal·lació, ha d’assumir l’explotació de la 

instal·lació que comprèn la neteja, el manteniment, la reposició i les millores de 

tots els elements de la deixalleria, tant immobles com a mobles incloent-hi el 

hardware informàtic, excepte el manteniment del software informàtic per a la 

transferència de dades. La gestió la durà a terme mitjançant qualsevol de les 

formes de gestió dels serveis públics previstos a la normativa administrativa 

d’aplicació.    

 

2. Admetre les fraccions definides en l'annex del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i també el 

que estableix la Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments 

municipals de la Agència de Residus de Catalunya (versió any 2009) i el que 

estableix el Reglament regulador del servei públic metropolità de gestió i 

tractament dels residus municipals, característiques, criteris i procediment 

d’admissió a les plantes metropolitanes, així com qualsevol normativa aplicable a 

l’efecte i les seves posteriors modificacions. 

 

3.  Vetllar per tal que el servei de deixalleria sigui utilitzat pels ciutadans, comerços, 

oficines i serveis sense impediment de no estar al padró del municipi titular de la 

deixalleria. El servei de les deixalleries només és gratuït per als usuaris 

particulars o ciutadans. En el cas dels comerços, oficines, serveis i petites 

activitats econòmiques, l'Ajuntament establirà i aprovarà les taxes o preus 

públics i les entrades màximes(es realitza una proposta a l’annex III del present 

conveni). Aquests caldria que fossin els mateixes per a totes les deixalleries dels 

municipis metropolitans. Tot i que l’actualització anual dels preus públics la 

realitzarà el propi ajuntament, es proposarà des de l’ÀMB una actualització en 

funció dels cànons de tractament de les diferents plantes de gestió de residus. 

 

4.  No es comptabilitzaran com entrades a la deixalleria la transferència dels residus 

objecte de recollida municipal que pugui realitzar l’Ajuntament directament o a 

través de contractista, però si que quedaran pesats i enregistrats com procedent 

de les brigades municipals o del contractista de l’ajuntament. 
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5.  Assumir la responsabilitat que el prestador del seu servei de gestió de la 

deixalleria ajusti la seva actuació a les condicions de funcionament de la 

instal·lació d’acord amb el que estableix la Norma Tècnica sobre deixalleries i 

altres equipaments municipals de la Agència de Residus de Catalunya (versió 

any 2009).  A tal efecte i si fos el cas, l’Ajuntament incorporarà al contracte que 

subscrigui amb l’operador local les referides condicions. 

 

6.  Exigir i vetllar per la formació del personal de les deixalleries per aconseguir una 

bona gestió d’aquestes (separació correcta de les diferents fraccions, 

minimització del rebuig, etc), i com a impulsió de la transmissió a l’usuari de la 

importància de la recuperació selectiva i la minimització del rebuig, aconseguint 

en la deixalleria una classificació correcta dels residus que s’hi rebin. 

 

7.  Promoure la inserció laboral a les deixalleries de col·lectius desfavorits 

(minusvalidesa, exclusió social, etc). 

 

8.  Vetllar per tal que la deixalleria aconsegueixi, en un termini de tres anys des de 

la signatura del Conveni, una acreditació de qualitat ambiental tipus ISO14001 o 

similar. 

 

9. Disposar, directament o a través del seu operador, d’una pòlissa de 

responsabilitat civil, i en el seu cas, una pòlissa d’assegurança que cobreixi entre 

d’altres, els possibles danys propis i a tercers, i robatoris. També ha de disposar 

de la corresponent Avaluació de Riscos per a l’explotació de la deixalleria. 

 

10.  En el  supòsit que la deixalleria realitzi recollida selectiva de les fraccions 

d’envasos i residus d’envasos (ERE), vidre d’envàs i el paper-cartró procedent 

de residus domèstics, l’Ajuntament a partir de la signatura del present conveni la 

inclourà, si encara no ho està fent, dins les rutes de la recollida municipal, 

considerant la deixalleria un punt més de recollida d’aquestes fraccions. En el 

cas dels ERE per als municipis amb sistema de Residu Mínim es podran separar 

i transportar de forma segregada si el municipi així l’estableix. 

 

11.  Integrar, des de la signatura d’aquest conveni en les rutes de recollida i transport 

fins a plantes metropolitanes tot el rebuig que excedeixi de la quantitat establerta 
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a l’annex II d’aquest conveni. Per a tal fi, també es poden utilitzar els serveis del 

mateix operador de l’AMB. 

 

12.  Integrar, des de la signatura d’aquest conveni, en les rutes de recollida i 

transport fins a les plantes metropolitanes tots els voluminosos i fracció vegetal 

que excedeixi de la quantitat establerta a l’annex II d’aquest conveni. 

 

13.  Assegurar la destinació de totes les fraccions residuals recollides, llevat 

d’aquelles tipologies, la titularitat de les quals, sigui de l’AMB, de la Generalitat, o 

estigui integrada dins un SIG (Sistema Integrat de Gestió). 

 

14.  Gestionar el transport i tractament d’aquelles quantitats de runes que excedeixin 

de la quantitat establerta a l’annex II d’aquest conveni. 

 

15.  Gestionar el transport i tractament d’aquelles quantitats de residus especials en 

petites quantitats que excedeixin de l’estimació de generació establerta a l’annex 

II d’aquest conveni. 

 

16.  L’Ajuntament podrà desenvolupar a la deixalleria mecanismes reglats de 

reutilització d’objectes que poden ser susceptibles d’un segon ús, excepte els 

subproductes regulats pels SIG’s aprovats (RAEE, piles, pneumàtics,...). 

 

Tercera.- Obligacions de l'ÀMB 

 

Correspondrà a l'AMB: 

 

1.  Implantar la instal·lació, si s’escau, així com la gestió del primer any, sempre que 

hagi acord entre ambdues parts. 

 

2.  Incorporar les noves deixalleries a la xarxa metropolitana.  

 

3. Les funcions d'operador logístic de la xarxa consistents en el transport, la 

valorització, tractament i deposició final de les fraccions de residus que quedin 

fora dels sistemes integrats de gestió i d’acord amb el Reglament del servei 
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públic metropolità de gestió i tractament dels residus municipals, segons les 

quantitats establertes a l’annex II. 

 

4. Coordinar  les destinació dels residus procedents de les deixalleries. 

 

5.  La implantació i el manteniment del sistema d’informació (xarxes i software), així 

com de la recepció, integració i transmissió de la informació corresponent. 

L’ÀMB mantindrà informat al municipi de les dades estadístiques que 

corresponen. 

 

6.  L’aprovació per a les deixalleries de la xarxa metropolitana d’uns models i 

continguts en la senyalització, que tinguin la funció tant de comunicació com 

d’educació ambiental. 

 

7. La realització de caracteritzacions sobre les diferents fraccions per a comprovar  

l’eficàcia de la separació. 

 

8. Prestar suport i assessorament tècnic a l'Ajuntament. 

 

9.  Cooperar en la difusió de la xarxa de deixalleries metropolitanes mitjançant els 

instruments que li són propis (p.e: Descompte de la TMTR). 

 

10.  Disposar, directament o a través del seu operador, d’una pòlissa de 

responsabilitat civil i, en el seu cas, una pòlissa d’assegurances que cobreixi 

entre d’altres, els possibles danys propis i a tercers, i robatoris per les 

operacions de les quals és responsable (logística i gestió de la informació). 

També ha de disposar de la corresponent Avaluació de Riscos per a la logística 

de la deixalleria. 

 

11.  Vetllar per tal que els serveis de logística de la deixalleria aconsegueixi, en un 

termini de tres anys des de la signatura del conveni, una acreditació de qualitat 

ambiental tipus ISO 14001 o similar. 

 

Quarta.- Obligacions econòmiques 
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1. Sense perjudici de l’establert a l’article 52 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i mentre 

l’Ajuntament no l’assumeix, l’ AMB assumeix els costos associats i les funcions 

d'operador logístic d’aquelles fraccions en els termes establerts en la clàusula 

tercera d'aquest conveni, la valorització i la deposició d'aquells residus de 

competència de l’AMB i subjectes a  la Taxa Metropolitana de Tractament i 

Deposició de Residus Municipals.   

 

2. L'Ajuntament assumeix els costos corresponents a les tasques de l’operador 

local, així com, totes les despeses derivades de les obligacions establertes en la 

clàusula segona d’aquest conveni.  

 
Cinquena.- Ingressos del servei de deixalleria 

 

Els ingressos obtinguts per la percepció dels preus públics per a la prestació del servei 

de deixalleria es distribuiran entre els ens locals segons els criteris següents: 

 

1.  Corresponen a l’Ajuntament: 

 

1.1.-  Les subvencions que puguin atorgar-se des de l’Agència de Residus de 

Catalunya derivats o com efecte del manteniment, reposició i/o millora dels 

elements mobles i immobles de la deixalleria, llevat dels del sistema 

d’informació. 

1.2.-  Les retribució que puguin atorgar-se des dels sistemes integrats de gestió pel 

concepte de la recollida a les deixalleries, dels quals l’ÀMB descomptarà les 

despeses de gestió. 

1.3.- Els procedents dels tributs i preus públics que estableixi l’Ajuntament per a la  

gestió local de la deixalleria. 

1.4.-  Serà decisió de l’Ajuntament el perceptor dels ingressos resultants de la 

venda dels materials amb valor positiu desprès de descomptar les despeses 

associades (transport i altres). 

 

2.- Corresponen a l’ÀMB: 
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2.1.-  Les subvencions que puguin atorgar-se des de l’Agència de Residus de 

Catalunya derivats o com efecte de la gestió logística, així com del 

manteniment, reposició i/o millora del sistema d’informació de les deixalleries, 

o d’altres elements que porti a terme l’ÀMB, i la construcció si fos el cas. 

 
 
Sisena.- Llicències municipals 

 

Seran a càrrec de l’operador local, l'obtenció de les llicències i autoritzacions 

necessàries per a l'execució del manteniment, de les reposicions i/o millores i les de 

desenvolupament de l'activitat. 

 

L'Ajuntament no liquidarà cap tribut, preu públic, taxa o impost a l'ÀMB per aquest 

concepte ni pels conceptes derivats dels seus compromisos i obligacions. 

 

Setena.- Educació ambiental 

 

Atès que la deixalleria ha de complir el paper de centre permanent d’educació 

ambiental, ambdues administracions preveuen varis tipus d’acció: 

 

7.1. A través del personal (format per l’Ajuntament) es transmetrà la importància de 

la recuperació selectiva als usuaris de la deixalleria. 

7.2.  L’Ajuntament utilitzarà una retolació entenedora de les fraccions recollides per 

a la seva senyalització. Es recomana la utilització d’una retolació 

estandarditzada per homogeneïtzar els missatges que rep el ciutadà. L’ÀMB 

facilitarà a tots els ajuntaments el Manual d’identitat visual i signalítica per als 

municipis que ho desitgin l’usin. 

7.3. Es dissenyarà, produirà, mantindrà i reposarà -quan s’escaigui- els plafons 

necessaris per tal d’informar al públic general sobre: 

 Funció de la deixalleria. 

 Fraccions que pot admetre la deixalleria.  

 Destí i ús de les fraccions recollides  

El plafó es col·locarà a la deixalleria on tingui major visibilitat per part dels 

usuaris.  
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7.4. L’Ajuntament realitzarà un protocol d’actuació per a les visites guiades a la 

instal·lació. 

L’Ajuntament prendrà de referència el model facilitat per l’AMB. Les actuacions 

que es derivin del protocol, especialment per a l’establiment d’un circuit de 

visites segur són responsabilitat de l’Ajuntament.  

7.5. L’AMB prestarà el servei de suport tècnic a l’Ajuntament per qualsevol dels 

aspectes anteriors, així com, per sol·licitar subvencions per dur-los a terme. 

7.6.  L’AMB, en el marc del seu Programa d’Educació Ambiental, oferirà a 

l’Ajuntament la realització de visites guiades gratuïtes a la deixalleria municipal 

per a centres educatius municipals – públics i concertats - i altres 

organitzacions (d’interès públic). Es determinarà un màxim de visites per curs 

escolar. 

7.7. Ambdues parts poden acordar noves actuacions a les deixalleries per tal de 

fomentar el seu paper educatiu  

 

Vuitena.- Termini de vigència 

 

El present conveni estendrà la seva durada durant un termini de 5 anys des de la signatura del 

conveni, prorrogable tàcitament fins a 8 anys, però amb data màxima de vigència fins el 31 de 

desembre de 2018, a partir d’aquesta data si les parts decideixen prorrogar el conveni ho 

hauran de fer expressament.   

 

Novena.- Derogació convenis anteriors 

 
Queda sense efecte qualsevol altre conveni o pacte subscrit amb anterioritat entre les 

parts regulador del servei públic de deixalleria. 

 
Desena.- Extinció i modificació 

 
El conveni es modificarà d’ofici: 

 

 Com a conseqüència de novacions legals, reglamentàries o derivades dels 

programes de la Generalitat de Catalunya i/o de l’ÀMB. 

 
El conveni s’extingirà pels següents motius: 
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 Denúncia d'una de les parts prèvia a la pròrroga automàtica. 

 El mutu acord de les parts. 

 L'incompliment per part de qualsevol de les parts intervinents de les 

estipulacions contingudes al conveni. 

 

 

 
Onzena.- Interpretació. 

 
La interpretació del present conveni correspon als òrgans de govern que van autoritzar 

la seva signatura. 

 

Dotzena.- Tramesa del conveni 

 
De conformitat amb allò establert a l’article 309.1 del Reglament d1Obres, Activitats i 

Serveis, les parts donaran trasllat del present conveni així com dels acords d'aprovació 

a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació. 

 

Tretzena.- Disposició transitòria  

 

Aquest conveni tindrà plena vigència a tots els municipis de l’àmbit de l’AMB a partir 

del tercer any a comptar des de la data d’aprovació de les presents bases. 

 

Aquesta clàusula transitòria no té efectes pel punt 10 de la clàusula segona, que serà 

d’aplicació a partir de l’aprovació del conveni. 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en el lloc i la data que 

figuren a l’encapçalament. 

 

EL  GERENT DE L'AMB 

 

 

Sr. Ramon M. Torra Xicoy 

L’ALCALDE DE SANT JUST DESVERN 

 

 

Sr. Josep Perpinyà i Palau 

 

EL SECRETARI GENERAL DE L'AMB, 

 

EL SECRETARI GENERAL DE L'AJ. DE 
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Sr. Sebastià Grau Avila 

SANT JUST DESVERN 

 

Sr. Xavier Aragüés Martí 

 

ANNEX I PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A UNA NOVA DEIXALLERIA 

 

Quan el conveni a signar es refereixi a una deixalleria de nova construcció que 

s’incorpori a la xarxa metropolitana de deixalleries introduiran les següents 

modificacions: 

 

S’afegirà la següent manifestació: 

 

“Que fent ús d’aquestes competències, l’AMB ha construït en *** un centre de 

classificació, recuperació i transvasament de residus municipals (deixalleria) al terme 

municipal de ***, en uns terrenys de titularitat municipal, la ubicació i qualificació 

urbanística dels quals és adequada als fins perseguits.” 

 

La manifestació V quedarà redactada de la següent manera: 

 

“Que l’Ajuntament de *** i l’AMB volen portar a terme la prestació del servei de gestió 

de la deixalleria, fent-se càrrec a tots els efectes de la seva operació i el seu 

manteniment, en el marc del Reglament regulador del servei públic metropolità de 

gestió i tractament de residus municipals, característiques, criteris i procediment 

d'admissió a les plantes metropolitanes, aprovat definitivament pel Consell Metropolità 

de sessió 20/07/06”.  

 

La clàusula quarta quedarà redactada de la següent manera: 

 

“Quarta.- Obligacions econòmiques 

1.- D'acord amb allò establert a la clàusula precedent, i sempre amb l’acord d’ambdues 

parts, l’ÀMB assumeix els costos corresponents a les tasques d'operador logístic, així 

com, els derivats del sistema d’informació de la deixalleria: captació de les dades de 

recepció, de les de classificació de fraccions, de les de reciclatge o de les de 

disposició dels residus, etc. També, assumeix els costos de la gestió local ordinària 

durant el primer any de funcionament. 
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2.- Llevat del primer any, l'Ajuntament assumeix els costos corresponents a les 

tasques de l’operador local. També assumeix, en tots els casos, les despeses 

derivades del manteniment, reposició i millores, podent acudir al sistema d’ajudes i 

subvencions que a l’efecte estableixin l’ARC o d’altres administracions públiques.”     

 

ANNEX II LIMITACIONS ANUALS EN PES A LES SORTIDES DE RESIDUS 

 

 

 

TERRES I RUNES 

 

Fins un màxim del 10 % en pes respecte del total de 

les sortides a la deixalleria. Cost de transport i 

tractament. 

 

REBUIG 

 

Fins un màxim del 15 % en pes respecte del total de 

les sortides a la deixalleria. Cost de transport 

 

VOLUMINOSOS 

 

Fins un màxim del 20 % en pes respecte del total de 

les sortides a la deixalleria. Cost de transport 

 

FRACCIÓ VEGETAL 

 

Per als municipis de més de 18.000 habitants fins 

un màxim del 10 % en pes respecte del total de 

sortides des a la deixalleria. Cost de transport 

 

Per als municipis de menys de 18.000 habitants fins 

un màxim del 18 % en pes respecte del total de 

sortides a la deixalleria. Cost de transport 

RESIDUS ESPECIALS 

DOMICILIARIS 

Fins un límit de 0,43 % en pes respecte del total de 

sortides a la deixalleria  

 

(els % seran sobre les sortides totals, entenent-se que aquestes no inclouen les 

transferències municipals). 
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ANNEX III DEFINICIONS 

 

RESIDUS VOLUMINOSOS DE DEIXALLERIA: Es consideren residus voluminosos els 

mobles, tant els desballestats com els no desballestats, portats pels ciutadans a la 

deixalleria, inclosos els matalassos i les fustes. 

 

REBUIG DE DEIXALLERIA: Tots els productes admissibles a la deixalleria i que no 

puguin ser inclosos dins de cap de les categories recollides selectivament a la 

deixalleria en particular. 

 

REBUIG SOBRE VOLUM: Rebuig de deixalleria en el qual hi ha predomini d’un o més 

materials de baixa densitat, com escumes, plàstics espandits (ex, porexpà) o materials 

d’embalatge no desmuntat (caixes de fusta o altres materials que deixen espais buits 

en volum igual o superior al material en si mateix). 

 

RUNES: Residus procedents de la construcció, format únicament per àrids inerts. 

 

RUNES SOBRE VOLUM: Residus procedents de la construcció que inclouen 

materials, també de la construcció però diferents dels àrids, com marcs de portes i 

finestres, persianes o parts de les instal·lacions d’aire, aigua, electricitat, etc. 

 

BARREJA: Conjunt de residus diversos cada un dels quals es podria classificar en una 

categoria de residu si estigues correctament separat. 

 

RESIDU MUNICIPAL ESPECIAL (RE): Residus qualificats com a perillosos per la 

normativa bàsica de l’Estat i per la normativa de la Unió Europea. Residus municipals 

(RM) que no poden gestionar-se com a RM ordinaris, sinó que requereixen un 

tractament especial per evitar efectes perjudicials al medi ambient o en la salut de les 

persones, com ara, pintures, coles, medicaments, cosmètics, olis, lubricants, bateries 

de cotxes, etc.  

 

RESIDU VEGETAL O FRACCIÓ VEGETAL: Residus d’origen vegetal procedent de 

jardineria, poda de parcs i jardins urbans, neteja de boscos, etc. 
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TRANSFERÈNCIA MUNICIPAL: 

 

- Runes procedents d‘obres municipals efectuades per les brigades municipals o 

empreses subcontractades. 

- Restes de poda procedents de treballs efectuats sobre la jardineria de propietat 

municipal per les brigades municipals o empreses subcontractades. 

- Voluminosos procedents de recollides municipals efectuades per les brigades 

municipals o empreses subcontractades. 

- Restes procedents de la neteja viaria, o neteja de solars o espais públics efectuades 

per les brigades municipals o empreses subcontractades. 
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ANNEX VI 

 

SERVEI DE DEIXALLERIA  
 

 
PREU PÚBLIC 
(€/tona) 

  
LÍMITS DIARIS 
D'ENTRADA 

  

RESIDU O GRUP DE 
RESIDUS 

Particulars 
Comercian
ts  i petits 
industrials 

Particulars 
Comerciants  i 

petits 
industrials 

RESIDUS 
ESPECIALS 

Gratuït fins 
al límit 
d'entrada 

      

ÀCIDS   306,00 € 2 kg 10 kg 

AEROSOLS   1.264,90 € 5 kg 10 kg 

BASES   306,00 € 2 kg 10 kg 

BATERIES   gratuït 30 kg 30 kg 

BOMBONES BUTÀ 
(REPSOL) 

  gratuït 3 ut. 3 ut. 

BOMBONES BUTÀ 
(BUTSIR) 

  51,00 € 3 ut. 3 ut. 

COSMÈTICS   255,00 € 5 kg 20 kg 

DISSOLVENTS   775,25 € 5 kg 20 kg 

ENVASOS 
CONTAMINATS 

  168,35 € 2 kg 10 kg 

ENVASOS A 
PRESSIÓ 

  515,15 € 2 ut. 4 ut. 

EXTINTORS   515,15 € 2 ut. 4 ut. 

FIBROCIMENT * no admès * no admès 

FILTRES D'OLI I 
ALTRES METALLS 
CONTAMINATS 

  260,15 € 5 kg 10 kg 

FITOSANITARIS   1.525,05 € 5 kg 10 kg 

FLOURESVCENTS 
I LLUMS DE 
MERCURI 

  gratuït 10 ut. 50 ut. 

NEVERES I 
APARELLS DE 
FRED(CFC) 

  gratuït 1 ut. 2 ut. 

OLIS 
LUBRICANTS 

  499,85 € 5 kg 20 kg 

OLIS NO 
REGENERABLES 
(TALADRINES, 
VEGETALS O 

  188,75 € 2 kg 10 kg 
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MINERALS 
CONTAMINATS, 
ETC.) 

PILES I 
ACUMULADORS 

  gratuït 5 kg 10 kg 

PNEUMÀTICS   no admès 4 ut./any no admès 

PRODUCTES 
COMBURENTS 

  2.091,15 € 2 kg 10 kg 

RADIOGRAFIES   gratuït 5 kg 10 kg 

REACTIUS DE 
LABORATORI I 
PROC. NO 
IDENTIFICATS 

  1.254,70 € 2 kg 10 kg 

SÒLIDS/PASTOSO
S 

  357,05 € 20 kg 50 kg 

TÒNER I 
CARTUTXOS DE 
TINTA 

  188,75 € 5 kg 10 kg 

          

Només a 
deixalleries 
autoritzades:  

        

* Fibrociment amb 
amiant - particulars 
màxim de : 75 
kg/dia plaques, 

        

85kg/dia tubs i 
100kg/dia dipòsits o 
jardineres 

        

          

ALTRES RESIDUS 
Gratuït fins 
al límit 
d'entrada 

      

FUSTA NETA   51,00 € 500 kg 2.000 kg 

MATALASSOS   255,00 € 2 ut. 5 ut. 

EPS (POREXPAN)   153,00 € 1 m3 1 m3 

REBUIG (NO 
RECUPERABLE I/O 
SEPARAT) 

  224,40 € 500 kg 2.000 kg 

RESTES 
VEGETALS 

  43,85 € 500 kg 2.000 kg 

TERRES I RUNES   26,55 € 500 kg 2.000 kg 
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TÈXTIL, com 
rebuig (no 
recuperable) 

  224,40 € 100 kg 500 kg 

          

SUBPRODUCTES I 
RESIDUS SENSE 
DESPESA 
REPERCUTIBLE 

Gratuït fins 
al límit 
d'entrada 

      

ALTRES 
APARELLS 
ELÈCTRICS I 
INFORMÀTICA 

  gratuït 5 ut. 5 ut. 

CABLES   gratuït 500 kg 2.000 kg 

CÀPSUOLES CAFÈ   gratuït 500 kg 2.000 kg 

CARTRÓ /PAPER   gratuït 500 kg 2.000 kg 

CINTES K7, VHS I 
CD/DVD 

  gratuït 20 kg 200 kg 

ELECTRODOMÈSC
TICS LÍNEA BLANCA 

  gratuït 2 ut. 5 ut. 

ENVASOS 
AMPOLLA DE CAVA 

  gratuït 500 kg 2.000 kg 

ENVASOS 
ECOEMBES 

  gratuït 500 kg 2.000 kg 

ENVASOS VIDRE   gratuït 500 kg 2.000 kg 

FERRALLA   gratuït 500 kg 2.000 kg 

METALLS NO 
CONTAMINATS 

  gratuït 500 kg 2.000 kg 

OLIS VEGETALS 
NO CONTAMINATS 

  gratuït 5 kg 20 kg 

PLÀSTIC DUR 
(NO ENVÀS) 

  gratuït 500 kg 2.000 kg 

TELEVISORS I 
MONITORS 

  gratuït 2 ut. 5 ut. 

VIDRE 
ARMAT/BARREJAT 

  gratuït 500 kg 2.000 kg 

VIDRE PLA   gratuït 500 kg 2.000 kg 

          

PREUS SENSE IVA         
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ANNEX VII 

 

PERSONA TREBALLADORA QUE HAURÀ DE SER OBJECTE DE 

SUBROGACIÓ PER LA CONCESSIONÀRIA. 

 

 

Treballador: E.J. M.F. 

Categoria: Ajuntant conductor 

Codi del contracte: 100 

Duració: Indefinida 

Antiguitat:  17/05/2010 

Hores setmanals: 35 hores 

Sou Brut anual: 23.618,40 euros 

Sou Net anual: 19.452,06 euros 

Cos anual Seguretat Social: 7.935,72 euros 

Jornada: 100% 

Possibles variables: HORES EXTRES (12,86 EUROS BR 

 

 

 

 

 

 


