PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Expedient núm.: 262/2020
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contractacions

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LES 3 DEIXALLERIES FIXES, LA DEIXALLERIA
MÒBIL I LA RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A LA COMARCA DEL BERGUEDA
RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

Objecte del contracte:

d’iniciativa social pels servei de gestió i explotació de les 3 deixalleries fixes, la
deixalleria mòbil i la recollida de voluminosos a la comarca del Berguedà, d’acord amb
el Plec de prescripcions tècniques.

El present plec contempla el servei de deixalleria mòbil i recollida de voluminosos a
Puig-reig i Gironella. Aquests dos municipis no estan integrats en el servei de recollida
de residus prestat pel Consell Comarcal del Berguedà. En cas que abans de l’inici del
servei no manifestin expressament la voluntat de rebre aquest servei efectuant el
corresponent pagament al Consell Comarcal, no es prestarà i es deduirà del preu a
rebre per part de l’empresa contractista.
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L’objecte d’aquesta licitació és la contractació d’un centre especial de treball

També ofereix el servei de deixalleria mòbil als diferents municipis de la comarca i el
servei de recollida de voluminosos, per tal d’afavorir el reciclatge i la correcta gestió
dels residus.

És necessari externalitzar el servei doncs el Consell comarcal no disposa de recursos
ni mitjans propis per a la gestió directa.
Per la seva part el Consell Comarcal del Berguedà aposta per la inserció de
treballadors amb especials dificultats i per això i en base a la Disposició Addicional
quarta de la LCSP s’opta per reservar aquest contracte a Centres Especials de

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor
estimat, impost sobre el valor afegit exclòs, és igual o superior a 214.000 euros.
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Treball.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
dels termes del contracte amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula dotzena.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
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La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot

El Pressupost base de Licitació és de 420.232,18 euros (exclòs IVA) i de 462.255,40
inclòs el 10% de l'Impost sobre el Valor Afegit (42.023,22 €)

S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la
base de les següents consideracions: els càlculs consten a l’informe de
dimensionament del servei i contemplen les retribucions de personal adequades a
conveni, manteniment dels serveis, amortitzacions etc.

exclòs).

ANY
8 anys de
contracte

PREU
(sense IVA)
420.232,18 €/any

Any de pròrroga

420.232,18 €

POSSIBLE MODIFICACIÓ
CONTRACTE
( IPC,
augment de tones….) amb un
màxim del 20%

756.417,93 €

Valorització de residus:
33.503,28 euros * 9 anys
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El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 4.840.037,10 euros (IVA

VALOR ESTIMAT TOTAL

4.840.037,10 €

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries, en el seu cas:
227.99/1622/02

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost
comarcal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada
a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.

Si. Cap la revisió de preus.

La fórmula de revisió de preus serà:
1.- Es revisarà en funció de l’IPC de Catalunya del mes d’agost.
2.- Es revisarà en funció del nombre de tones.
L’import màxim serà el previst al valor estimat del contracte.

CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte i emplaçament

El termini d’execució del servei i de vigència del contracte és de 8 anys, a comptar des
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CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.

El caràcter de CET d’iniciativa social és una condició legal d’aptitud. Per això, si les
empreses decideixen concórrer a la licitació sota la figura de la unió temporal
d’empreses, tots i cadascun dels eventuals integrants d’aquesta unió han de reunir la
condició legal exigida per optar als contractes reservats, sense que operin en aquest
punt legal les regles d’acumulació previstes a la normativa contractual.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
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Aquest contracte està reservat a Centres especials de treball (CET) d’iniciativa social.
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Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil:
El contractista ha de disposar, o comprometre’s a subscriure, una pòlissa de
responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del contracte, pels danys i
perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions realitzades per la prestació
del servei, amb un capital assegurat igual o superior a 500.000 €. S’haurà de lliurar

vigent durant tota la vigència del contracte.

3.2. La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d'acreditar-se per:

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els
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
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una còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació del contracte. La pòlissa haurà d’estar
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Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu,
mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:

R

Subgrup
5

Categoria
C

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

10.1 Condicions prèvies

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
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Grup
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SOBRE C:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
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1. Organització i recursos previstos per al servei de gestió de les deixalleries de
Berga, Puig-Reig i Guardiola de Berguedà.
2. Organització i recursos previstos per al servei de deixalleria mòbil
3. Organització i recursos previstos per al servei de recollida de residus
voluminosos
4. Organització i recursos previstos per al servei de reutilització
5. Especificacions, funcionament i integració de la tecnologia de control i
seguiment del servei
6. Detall del manteniment de la base de dades i dels informes periòdics
7. Proposta d’organització i comunicació amb els responsables del Consell
Comarcal
8. Organigrama, funcions i recursos destinats a la coordinació i al control del
servei
9. Pla de formació
10. Pla de sostenibilitat
11. Proposta d’imatge gràfica i aplicacions
12. Proposta de campanyes anuals per a la promoció del servei
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CLÀUSULA DOTZENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: Màxim 20 punts

Es puntuarà amb un màxim de 20 punts el contingut de la memòria, que ha de tenir
els següents punts: LA MEMORIA NO POT TENIR CAP INDICACIÓ DEL
CONTINGUT DELS CRITERIS AUTOMÀTICS DEL SOBRE C. L’EMPRESA QUE
INTRODUEIXI AQUESTA INFORMACIÓ SERÀ EXCLOSA DE LA LICITACIÓ.
EN CAP CAS LA PROPOSTA HA DE SUPOSAR UN INCREMENT DEL PERSONAL
ADSCRIT SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DEL CONSELL COMARCAL.

3. Organització i recursos previstos per al servei de recollida de residus voluminosos
4. Organització i recursos previstos per al servei de reutilització
5. Especificacions, funcionament i integració de la tecnologia de control i seguiment del
servei
6. Detall del manteniment de la base de dades i dels informes periòdics

7. Proposta d’organització i comunicació amb els responsables del Consell Comarcal
8. Organigrama, funcions i recursos destinats a la coordinació i al control del servei
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1. Organització i recursos previstos per al servei de gestió de les deixalleries de Berga,
Puig-Reig i Guardiola de Berguedà.
2. Organització i recursos previstos per al servei de deixalleria mòbil

9. Pla de formació
10. Pla de sostenibilitat

11. Proposta d’imatge gràfica, identificació del servei i aplicacions
12. Proposta de campanyes anuals per a la promoció del servei

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT, ES PUNTUARAN:

Número 1. Proposta econòmica (30 punts)
Millora econòmica del preu o pressupost de licitació, fins a 30 punts.
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la
puntuació de cada una de les propostes econòmiques d’entre les que resultin
acceptables, es realitzarà ordenant-les de major a menor, amb criteri de
proporcionalitat aritmètica, usant la següent expressió:

P: Puntuació obtinguda
OB: Oferta més baixa
OL: Oferta del licitador
Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

Número 2.- Disminució del percentatge de residus no valoritzats i/o no
reutilitzats dels residus recollits en el servei de recollida de voluminosos i en el
servei de deixalleries: màxim 10 punts.
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P= 30x(OB/OL)

Aquesta millora s'ha d'oferir per a tots i cadascun dels anys de vigència del contracte.
La millora, si escau, ha de consistir en la disminució anual de 0,5 punts, 1 punt, 1,5
punts, 2 punts, 2,5 punts o 3 punts percentuals. El licitador cada any pot optar per
alguna de les sis disminucions proposades.

ANY

PUNTS
(% ACTUAL)
2n any de contracte
4t any de contracte

25
25

6è any de contracte

25

8è any de contracte

25

MÀXIM
VALORAR

A

PUNTS
ACUMULATS
(punts que
es
preveu
disminuir)
A
A+B
A+B+
C
A+B+C+D

A+B+C+D = 10 PUNTS

25%

25-A
25 (A+B)
25 - (A+B+C)
25 - (A+B+C+D)
25 – 12 = 13%

On les lletres A, B, C i D, són els objectius de millora que el licitador es compromet
assolir.

Es valorarà disminuir el percentatge dels residus no valoritzats i/o no reutilitzats del
residus recollits i/o gestionats en els serveis de la recollida de voluminosos i en el
servei de deixalleries, per tal de reduir el percentatge de residus gestionats a
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OBJECTIU A ASSOLIR:
DISMINUCIÓ ANUAL DEL
PERCENTATGE DE RESIDUS
NO VALORITZATS I NO
REUTILITZATS

PERCENTATGE DE
RESIDUS NO
VALORITZATS I NO
REUTILITZATS
(PERCENTATGE DE
RESIDUS QUE VAN
A L’ABOCADOR)

l’abocador

fins a

un màxim de 12 punts percentuals, que suposaria portar a

l’abocador un 13% dels residus recollits.
Cada disminució de 0'5 punts respecte del PERCENTATGE DE RESIDUS NO
VALORITZATS I NO REUTILITZATS, es puntuarà amb 1 punt, amb un màxim de 24
punts. Per tant, la puntuació màxima s’atorgarà a les empreses que proposin disminuir
el % de residus que es portaran a l’Abocador -residus que no es valoritzaran i no es
reutilitzaran-, amb 10 punts percentuals en total (A+B+C+D=10), el que suposa reduir
el percentatge actual de residus gestionats a l’abocador fins a un 13 %.

Número 3.- Homologació del camió de recollida de voluminosos: màxim 5 punts.
Es valorarà si el camió que realitzarà el servei de recollida de voluminosos, tingui
l’homologació

EURO

5

o

EURO

6,

ja

que

amb aquesta homologació es

redueixen els elevats nivells actuals de concentracions de NOX, NO2, PM, HC i CO
en l’aire.
En cas que el licitador no disposi del camió perquè l’hagi d’adquirir, s’haurà d’aportar

EURO 6

5 punts

EURO 5

2,5 punts

Número 4.- Millora de les campanyes ambientals: màxim 6 punts.
Constitueix una obligació contractual fer campanyes de conscienciació i sensibilització
ambiental adreçades a la ciutadania, d'acord amb allò que disposa el PPTP. No
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el compromís.

obstant això, els licitadors podran millorar o incrementar l'aportació econòmica per fer
campanyes.

Es valorarà l’aportació econòmica dedicada a fer campanyes de conscienciació i
sensibilització ambiental adreçades a la ciutadania, fins a un màxim de 6 punts.
Concretament es valorarà el següent:

Campanya ambiental valorada econòmicament amb 6.000 €
Anuals

6 punts

Campanya ambiental valorada econòmicament amb 4.000 €
Anuals

4 punts

Campanya ambiental valorada econòmicament amb 2.000 €
Anuals

2 punts

Número 5.- Creació d’un catàleg on-line d’objectes i materials disponibles per a
la reutilització, actualitzat en temps real màxim 4 punts.
SI: 4 PUNTS

Número 6.- Organització de jornades i activitats de divulgació sobre prevenció,
reutilització i la correcta gestió de residus dirigides a diferents col·lectius (Ex:
Escoles, establiments del canal HORECA, Públic general) màxim 5 punts

1 jornada: 1 punt fins a un màxim de 5 punts.

Número 7.- Ampliació dels horaris d'atenció al públic, ja sigui de tipus telefònica
del servei de voluminosos en número hores o de les deixalleries fixes i mòbil
màxim 5 punts
Per cada dues hores ampliació del servei 1 punt fins a un màxim de 5 punts.
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NO: 0 PUNTS

Número 8.- CRITERI DE QUALITAT SOCIAL
Es valorarà que l’empresa licitadora que presenta oferta disposi d’un número de
persones amb discapacitat amb especials dificultats - percentatge-, en relació al total
de treballadors amb discapacitat del Centre Especial de Treball. Fins a un màxim de
10 punts.

Inferior al 51 %

0 punts

Igual o superior al 51 % i inferior al 71%

5 punts

Igual o superior al 71%

10
punts

En el moment de la licitació serà suficient una declaració jurada amb el nombre de
treballadors d’aquestes característiques i el percentatge que suposa respecte el total
de l’empresa. Abans de l’adjudicació s’haurà de justificar documentalment.

No s'admeten variants.

CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes anormalment baixes

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de 10

dies perquè puguin presentar una justificació

adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en
aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article
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CLÀUSULA TRETZENA. Admissibilitat de Variants

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que

compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents

del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta

que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents

del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta

que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més

d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
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d’un 20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents

del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi
econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions
que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la
Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió
de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les
proposicions declarades desproporcionades o anormals fins que no s'hagués seguit el
procediment establert en l'art 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
C/ Barcelona, 49 3r 08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat
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baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les

CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'empats

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts per al
lot o lots o oferta integradora de què es tracti, es produeixi un empat en la puntuació
atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per resoldre aquesta
igualtat:

1r: Major percentatge de persones amb discapacitat inserides laboralment sobre el
total de la plantilla en els darrers 12 mesos.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb
caràcter previ.

CLÀUSULA SETZENA. Mesa de contractació

ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en
l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en
aquests s'estableixen.

La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
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La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les
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Reunida de nou la Mesa de Contractació es procedirà a l'obertura dels sobre «B» i
s’efectuarà la valoració. Un cop es doni a conèixer la valoració dels criteris que
depenen d’un judici de valor es reunirà de nou la Mesa per a l’obertura del sobre C,
criteris automàtics.

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de
valor i dels criteris automàtics , la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del

CLÀUSULA VINTENA. Requeriment de Documentació

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
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contracte.

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se
celebrin a l'estranger.
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Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.

L'empresa adjudicatària haurà presentat amb el sobre A una declaració en la qual

associats a aquests.

Així mateix, el contractista haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al
llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada a la declaració.

La formalització del contracte en document administratiu no podrà efectuar-se abans
que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
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posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
allò que s'ha fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic:
1.- Manteniment durant la vigència del contracte les condicions laborals i socials
de les persones treballadores designades per a la seva execució.

3.- La subrogació de la plantilla laboral.
4.- Durant la vigència del contracte l’empresa s’haurà de certificar de l’EMAS i
ISO 14001 en cas que no ho estiguin.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Drets i Obligacions de les Parts

25.1 Abonaments al contractista
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2.- Pla d'igualtat o mesures d'igualtat.

DIR3 Codi d'entitat

L06090032

DIR3 Òrgan de tramitació

L06090032

DIR3 Oficina comptable

L06090032

DIR3 Òrgan proponent

L06090032

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització

format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls
a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés
equival a la presentació en un registre administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que
s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment de dit termini de trenta dies els interessos de
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de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en
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de novembre, de Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució
del contracte es realitzin modificacions del seu objecte conforme a les següents
determinacions:

Es podrà revisar el preu segons la següent fórmula de revisió:

1.- Es revisarà en funció de l’IPC de Catalunya del mes d’agost.
2.- Es revisarà en funció del nombre de tones.
L’import màxim serà el previst al valor estimat del contracte (756.417,93 euros).
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Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Cessió del Contracte.

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
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a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

30.1 Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
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de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
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La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 30.

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la

obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Responsable del Contracte
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la unitat de
Residus.

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Confidencialitat i tractament de dades

34.1 Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la

o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

34.2 Tractament de Dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin
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seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques
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Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que s'ha fixat en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu
i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les

el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

C/ Barcelona, 49 3r 08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat

Codi Validació: 9WGTGKLMMP6HQ2KC2F5QWJNDA | Verificació: https://bergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 46

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb

