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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A. Objecte 
Descripció: Adjudicació de la prestació dels serveis de recollida de residus,  neteja 
viària  
Lots: NO 
Codis CPV: 90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans, 90511200-4 
Serveis de recollida de residus domèstics, 90511300-5 Serveis de recollida 
d'escombraries, 90511400-6 Serveis de recollida de paper, 90512000-9 Serveis de 
transport de residus, 90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers, 90611000-
3 Serveis de neteja de carrers, 90612000-0 Serveis d'escombrat de carrers  
 
 
B. Dades econòmiques 
B1. Valor estimat del contracte (6 anys):   23.157.108,56 euros  
B2. Pressupost de licitació:  
La despesa derivada d’aquesta contractació, de caràcter plurianual, anirà a càrrec dels 
exercicis 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 del pressupost municipal pels imports màxims 
que a continuació es detallen. 
El preu del contracte es fixa en un pressupost màxim de licitació de 12.723.515,78, 
més 1.272.351,58 euros en concepte d’IVA (import total, 13.995.867,36 euros, IVA 
inclòs). 
 

Exercici Pressupost 10% IVA Total 

2018 (febrer-desembre) 
                                           
2.722.499,77 €  
 

                          
272.249,98 €  
 

                                       
2.994.749,75 € 

2019 (gener-desembre) 
                       
3.232.648,41 €  
 

              
323.264,84 €  
 

                   
3.555.913,25 € 

2020 (gener-desembre) 
                       
3.234.230,96 €  
 

             
 323.423,10 €  
 

                       
3.557.654,06 €  

2021 (gener-desembre) 
                 
3.261.854,98 €  
 

       
  326.185,50 €  
 

 
3.588.040,48 €  

2022 (gener) 
                     
272.281,66 €  
 

            
27.228,16 €  
 

                     
299.509,82 €  

 
El preu del contracte està composat pel preu dels serveis de recollida de residus i 
neteja viaria i pel preu dels serveis extraordinaris valorat en 15.000 euros que no està 
subjecte a baixa. Per tant, el  
 
C. Existència de crèdit 
C1. Aplicacions pressupostàries: 

- 12 16300 22700 NETEJA VIA PÚBLICA  
- 12 16210 22700 RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA 

C2. Expedient d’abast plurianual: SI 
Distribució de les anualitats: (any / import)  
 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
MUNICIPALS, NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  

   

 2 

 

Exercici 2018: import de 2.994.749,75.-euros (IVA inclòs). 

Amb la següent distribució anual: 
• NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):   2.112.466,60.-€ 
• RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 882.283,15.-€ 

 
Exercici 2019: import de 3.555.913,25.-euros (IVA inclòs). 

Amb la següent distribució anual: 
• NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):   2.438.377,40.-€ 
• RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 1.117.535,85.-€ 

 

Exercici 2020: import de 3.557.654,06.-euros (IVA inclòs). 

Amb la següent distribució anual: 
• NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):   2.440.118,21.-€ 
• RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 1.117.535,85.-€ 

 

Exercici 2021: import de 3.588.040,48.-euros (IVA inclòs). 

Amb la següent distribució anual: 
• NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):   2.469.738,45.-€ 
• RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 1.118.302,03.-€ 

 

Exercici 2022: import de 299.509,82.-euros (IVA inclòs). 

Amb la següent distribució anual: 
• NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):   206.305,21.-€ 
• RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 93.204,61.-€ 

 
 
D. Termini de durada del contracte 
El termini de durada d’aquest contracte serà de QUATRE (4) anys comptats a partir de 
la seva formalització i es podrà prorrogar, de forma expressa, anualment un cop 
s’hagin complert els 4 anys del contracte fins arribar a un total de 6 anys.  
 
Les pròrrogues seran obligatòries pel contractista. 
 
E. Variants 
No. 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
Forma de tramitació: Contractació subjecta a regulació harmonitzada. 
Procediment d’adjudicació: obert. 
Tramitació electrònica : no 
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G. Solvència i classificació empresarial 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional 
G1.1 Solvència econòmica i financera 
 
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual 
de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels 
tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja 
el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any. 
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués 
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què 
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 legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
 
G.1.2. Solvència tècnica o professional 
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui 
import, dates i destinatari, públic o privat, havent de presentar-se obligatòriament 
certificats i/o informes de bona execució dels principals clients. Es considerarà que el 
licitador és solvent si presenta al menys cinc certificats i/o informes emesos per client 
públic o privat d’un servei de característiques similars al que és objecte del contracte 
en els últims cinc anys. Es considerarà que un servei és de característiques similars o 
superiors, quan es presti en poblacions de més de 40.000 habitants i tingui un 
pressupost d’adjudicació anual superior a 3.000.000 euros.  
 
G2. Classificació empresarial: Alternativament les empreses podran acreditar la seva 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional amb les següents 
classificacions: 
 
GRUP                      SUBGRUP                                                   CATEGORIA 
  R                      5  Serveis de recollida i transport de residus                    5 
  U                      1  Serveis de neteja      4 
 
 
 
G3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental, ISO 14001 , i ISO 9001 
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H. Criteris d’adjudicació 
 
Criteri: Subjectiu                                                           Màxim 49  punts 
1. Proposta tècnica de prestació del servei                                                 27,5 punts 
2. Proposta tècnica i ambiental en mitjans materials                                   10,5 punts 
3. Organització i coordinació dels serveis                                                     5,5 punts 
4. Programa de manteniment de mitjans materials i material de reserva      5,5  punts 
 
 
Criteri: Automàtic                                                      Màxim 51 punts 
1. A la millor oferta econòmica       30  punts 
2. Per l’adquisició dels mitjans materials de l’anterior contracte   5,5 punts 
3. Per l’adquisició de sensors d’ompliment dels contenidors              10,5 punts   
4. A la major baixa sobre el preu d’adquisició per part de l’Ajuntament del material que 
es posa a disposició de la contracta un cop finalitzada contracte        5 punts 
  
Les ofertes han d’obtenir un mínim de puntuació en la puntuació del sobre núm. 2  per 
tal d’assegurar la qualitat tècnica de la oferta presentada, i que és suficient per garantir 
prestar els serveis prevists als plecs de forma satisfactòria per l’administració: La 
puntuació mínima del total de l’oferta tècnica serà de 30 punts. 
 
No obstant, com que hi ha apartats que tenen una importància especial, s’haurà de 
garantir un uns mínims en cada apartat dels següents: 
 

A les millors propostes per: Puntuació mínima 
Proposta tècnica de prestació del servei: 
               Proposta tècnica del serveis de recollida de residus 
               Proposta tècnica dels serveis de neteja viària 

18 

9 

9 

Proposta tècnica i ambiental en mitjans materials 6 

Organització i coordinació dels serveis 3 

Programa de manteniment de mitjans materials i material de 
reserva 

3 

 

En el cas d’empreses que no arribin a aquesta puntuació mínima global de 30 punts, o 
a la mínima de qualsevol dels apartats del quadre anterior, quedaran excloses 
automàticament del concurs i ja no es valorarà el sobre núm. 3. 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
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s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions públiques. 
 
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries:  
No es preveu 
 
K. Garantia provisional 
No exigible. 
 
L. Garantia definitiva 
5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) 
 
M. Condicions especials d’execució 
Quan s’hagi de contractar nou personal, l’empresa adjudicatària haurà de reservar fins 
a un total de dos llocs de treball per cada 50 treballadors de la plantilla associada al 
contracte (amb un mínim de dos),  a persones en situació d’exclusió social o en greu 
risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin importants dificultats per integrar-
se en el mercat laboral ordinari i que estiguin en algun dels col·lectius següents: 

• Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb infermetats 
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral 

• Persones destinatàries de la renta mínima d’inserció. 
• Persones que no poden accedir a la renta mínima de inserció, perquè no 

compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Ley 10/1997, del 3 de 
julio, de la Renta Mínima de Inserción. 

• Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors  

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

• Interns de centres penitenciaris en situació que els permeti accedir a una 
ocupació, persones en llibertat condicional y persones ex - recluses. 

• Persones que no poden accedir a la renta mínima d’inserció, però que es 
trobin, a judici dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 

• Persones desocupades de llarga duració majors de quaranta-cinc anys 
 
A més: 
 

• L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, 
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

• L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i 
d’integració laboral, en particular: 

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança 
laboral o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions 
de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent. 
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b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball 
que siguin de pertinent obligació o necessàries en ordre a la més 
perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, integritat i 
salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les 
obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la 
normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions 
següents: 

  - L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva 
 corresponent a l'activitat contractada. 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.  

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, 
si escau, siguin necessaris. 

 
N. Modificacions del contracte previstes i quantificades;  
 

• L’àmbit territorial i funcional del contracte pot augmentar a causa del 
creixement de la ciutat o zones a tractar, com per exemple, el barri de 
Finestrelles. Per atendre el nou desenvolupament urbanístic de la zona Caufec 
que suposarà l’increment de serveis de neteja i recollida de residus. El 
pressupost anual d’aquest servei està format per les següents partides: 
 
Servei d’escombrat mecànic amb una escombradora de 4,5m3 i doble pertiga 
 
 

Servei d’escombrat mecànic                 Cost (euros) 
Costos de personal 59.258,7 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 

16.912,0  

Costos de disponibilitat materials 34.027,6 
SubTotal 110.198,3 
Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 

6.611,9 

Cost (sense IVA) 116.810,2 
 
Servei d’escombrat mecànic amb una escombradora de 1-2m3 
 
 

Servei d’escombrat mecànic                 Cost (euros) 
Costos de personal 59.258,7 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 

13.819,0  

Costos de disponibilitat materials 22.819,1 
SubTotal 95.969,8 
Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 

5.758,1 

Cost (sense IVA) 101.728,1 
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Servei d’escombrat manual motoritzat  
 
 
 

Servei d’escombrat manual motoritzat                Cost                               
(euros) 
Costos de personal 46145,7 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 13892,0 
Costos de disponibilitat materials 3512,4 
SubTotal 63550,1 
Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 3813,0 
Cost (sense IVA) 67363,1 
 

 
• Quan finalitzin les reformes dels mercats de La Plana i Can Vidalet, l’empresa 

contractista procedirà a l’adquisició de 4 compactadors bicompartimentats per 
la recollida selectiva dels mercats. La inversió realitzada serà de 87.600 euros 
(IVA no inclòs). 

 
• Fomentar altres sistemes de recollida que incrementin els percentatges de 

recollida selectiva com la recollida porta a porta de la Miranda, Ciutat Diagonal i 
Finestrelles.  
A més a més dels costos operatius del porta a porta caldrà incloure les 
despeses pròpies d’una implantació porta a porta. 
Es necessitarà la figura de l’educador per tal de conscienciar, gestionar les 
incidències i fer el control i seguiment de la recollida porta a porta.  
També, caldrà tenir en compte tot el material necessari per la recollida (bujols, 
bosses), la identificació dels usuaris (etiquetes identificatives o xip) i les 
campanyes de conscienciació i sensibilització. 
 

Característiques dels barris 
 

Barris Població Habitatges 
Miranda 814 255 
Ciutat Diagonal 973 209 
Finestrelles 760 159 

 
La implantació del porta a porta es realitzaria com a prova pilot en el barri de la 
Miranda. El pressupost anual d’aquest serveis està format per les següents 
partides: 

Recollida PaP                                               Cost (euros) 
Costos de personal 85.224,83 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 

9.303,0 

Costos de disponibilitat materials 8.815,30 
SubTotal 103.343,13 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
MUNICIPALS, NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  

   

 8 

Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 6200,58 
Cost (sense IVA) 109.543,72 

 

En funció dels resultat de la implantació del Porta a Porta al barri de la Miranda, 
es podria fer efectiu a la resta de barris, Ciutat Diagonal i Finestrelles. 
El pressupost anual d’aquest servei està format per les següents partides. 

 
Recollida PaP                                               Cost (euros) 
Costos de personal   158.645,47 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 

  19.568,25  

Costos de disponibilitat materials                 
21.050,86  

SubTotal 199.264,58  
Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 11955,87 
Cost (sense IVA) 211.220,45 

 

 
• En la mateixa línia d’actuació de l’anterior modificació, i amb l’objectiu de reduir 

els impropis i incrementar els índexs de recollida de la fracció form, es 
realitzarà una prova pilot al barri de Can Clota consistent en el tancament dels 
contenidors de form i la identificació dels usuaris, tot i que, la resta de 
contenidors romandran oberts. La inversió realitzada serà de 17.123,72 euros. 
 
 

• En el moment d’un canvi de normativa per part de la planta de tractament de 
voluminosos referent a la no acceptació dels residus compactats, el servei de 
voluminosos es realitzarà amb un camió caixa oberta de 20 Tn i un equip 
format per un conductor i dos peons amb una dedicació del 50%. El servei es 
prestarà els 365 dies de l’any. El cost del servei està format per les següents 
partides: 
 

Recollida de voluminosos                         Cost 
(euros) 
Costos de personal 97.799,7 
Costos d’explotació (consum i 
manteniment) 

9.907,00  
 

Costos de disponibilitat materials 9.863,28 
SubTotal 115.509,97 
Despeses generals i benefici 
industrial (6%) 

  6.930,60 

Cost (sense IVA) 122.440,56  
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• En cas de rebre la subvenció de l’AMB pel foment de la recollida de FORM, la 
inversió la podrà realitzar el contractista o l’Ajuntament abans del desembre del 
2018. En cas de l’atorgament de la subvenció i en funció de les condicions de 
justificació de la mateixa, s’establirà el mecanisme de pagament adient amb la 
conseqüent aplicació en la certificació. 
S'ha de preveure que el cost d'haver d'executar el projecte 1 (Tancament i 
identificació de contenidors) associat a la recollida dels grans productors pot 
suposar un augment del cost del contracte de 312.536,36 € 
 
 

 
O. Subcontractació 
S’admet la subcontractació de determinats serveis com ara el manteniment de 
contenidors de superfície i/o soterrats, en els límits establerts per la legislació de 
contractació vigent. 
 
P. Revisió de preus 
No es preveu. 
 
Q. Termini de garantia 
El termini de garantía es fixa en un any.  
Transcorregut aquest termini es retornarà la garantia definitiva, una vegada comprovat 
que el material que hagi pogut adquirir l'Ajuntament, en els termes previstos en 
aquests plecs de condicions, es troba en perfectes condicions d'ús i no ha generat 
problemes de manteniment ni presenta vicis ocults. 
 
R. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries  
2.000 euros 
 
S. Programa de treball 
Es redactarà el Programa de Treball a partir de la Memòria tècnica, amb les esmenes 
introduïdes pels serveis tècnics municipals. 
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

1. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A 
del quadre de característiques. 
 

1.2  En aquest contracte no s'ha optat per la seva divisió en lots per raons tècniques 
basades en:  

a) garantir la unitat de criteri d'actuació del servei en la totalitat del terme municipal i la 
màxima coordinació entre les prestacions a contractar 
b) facilitar el compliment de les funcions pròpies del responsable del contracte al 
disposar d'un sol interlocutor, considerant la dimensió dels recursos del departament 
promotor del contracte  
c) per obtenir els beneficis de les economies d'escala associades. 

 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 

2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

De conformitat amb allò establert als articles 25.2.l) i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases del règim local (LBRL), i als articles 66.3.l) i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, el municipi 
té competències en matèria de recollida i tractament de residus, amb caràcter de 
serveis mínims i obligatoris. 
 
L’objecte del present plec de clàusules és regular el contracte de servei públic de 
neteja viària, recollida de residus municipals, que consisteix en: 

1. Recollida de residus i transport. 
2. Neteja viària, incloses les restes vegetals de jardineria i poda. 
3. Transport a l’abocador  o gestor corresponent. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre de 
característiques. 
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3.2 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que 
concorrin a la licitació del contracte. 
 
3.3 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de 
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual, a no ser que ho 
indiquin de manera expressa, no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, el 
qual s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i inclou, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu estan inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit 
per al pagament del contracte. La despesa necessària per a l’execució d’aquest 
contracte es tramita de forma anticipada de conformitat amb els articles 110.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
Per tant, es condiciona de forma suspensiva l’autorització o realització de les despeses 
de caràcter plurianual imputable a cada exercici amb l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin. 

4. Termini de durada del contracte i inici del contracte 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del 
dia que s’estipuli en el contracte. 
El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de les parts, si així s’ha previst en 
l’apartat D del quadre de característiques. 
L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la signatura del contracte o, en 
el seu cas, en la data en que consti en el document de formalització del contracte. 
Existeix la previsió que la prestació del servei comenci el dia 1 de febrer del 2018, 
prèvia formalització del contracte. 

5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
c) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
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d) 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 (d’ara endavant, RD 
817/2009). 
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i 
la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es 
regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació 
de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat. 
g) Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril. 
f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 

6. Admissió de variants 

No s’admeten variants a la present licitació. 

7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient és la ordinària, amb les publicacions subjectes a 
Regulació Harmonitzada, i el procediment d’adjudicació del contracte és obert, tal i 
com s’estableix en l’apartat F del quadre de característiques. 
 

8. Ús de mitjans electrònics 

8.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i 
setzena del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel 
qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la 
contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, 
per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el 
procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les 
empreses licitadores i contractistes i l’administració   contractant,   es   realitzaran   
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preferentment   per   mitjans   electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a 
l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat. 
 
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats 
de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=ESPLUGUES&idCap=3277124&ambit=& 
 
Aquesta  subscripció  permetrà  rebre   avís   de   manera  immediata  a   les   
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació 
o incidència que afecti a aquesta licitació. 
 
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i 
la data i hora de publicació de la informació publicada. 
 
8.3 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte que es licita es podran efectuar per mitjans electrònics 
a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic 
–i, addicionalment, un número de telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a 
disposició de la notificació i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les 
notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació 
corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es 
designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte. 
 
8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà 
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els 
representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat 
de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol 
entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o 
bé DNI electrònic. 
 

9. Aptitud per contractar 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents: 
 
Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 54 del TRLCSP; pública o   en alguna de les causes de prohibició de 
contractar recollides en l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per 
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qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP. 
 
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no 
estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o 
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de 
contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, 
mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A 
tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a 
pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal 
o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant  
activament  amb  les  autoritats  investigadores  i  que  ha  adoptat mesures 
tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves 
infraccions penals o faltes. 
 
Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec; i 
 
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses 
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar 
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al 
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La  capacitat d’obrar  de  les  empreses no  espanyoles d’Estats  membres de  la  
Unió Europea  o  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients 
del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de 
les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  
amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local 
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar   
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l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 55 del TRLCSP. A més, 
aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de 
persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el 
Registre Mercantil. 
 
9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  
es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar- les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar 
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat 
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador” 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre 
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 

 

10. Solvència de les empreses licitadores 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
que es detallen en l’apartat G.1 i G.3 del quadre de característiques.  
 
 
10.2 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els 
Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
10.3 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per 
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 
 
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin 
agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim 
d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els 
grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Quan 
concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres que no siguin nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin als 
dos primers grups podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació 
empresarial i aquestes últimes mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits 
específics de solvència. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

11. Presentació de documentació i de proposicions  

Podran presentar proposicions, en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat 
d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la classificació 
de contractista, o cas de no ser necessària, la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional sol·licitada. 
No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació, de 
conformitat amb el que preveu l’article 103 del TRLCSP. 

Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules 
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, 
sense cap excepció o reserva. I també suposarà la declaració conforme reuneix tots i 
cadascun dels requisits per contractar. 
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest 
caràcter fins al moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en públic.  

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà subscriure 
cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió 
de totes les propostes que hagi subscrit. 
A efectes de sol·licitar aclariments respecte a aquesta licitació, les persones 
interessades es poden dirigir a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Unitat Jurídica 
Administrativa o al Servei de Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament, fins a tres 
dies naturals abans de finalitzar el termini fixat per a la recepció de les ofertes. 
 
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins els 
termini que s’estableixi en l’anunci corresponent en la Unitat Jurídica Administrativa de 
Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament. 
Les proposicions també poden ésser enviades per correu. En aquest cas, la 
documentació s’haurà de lliurar abans de les 13 hores a l’Oficina de Correus i dins del 
termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa 
mitjançant fax adreçat a aquestes dependències municipals (93.473.33.05) el mateix 
dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini 
esmentat per a la presentació de les proposicions.  
 
Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l’òrgan 
de contractació la rep després de la data i hora del termini assenyalat en l’anunci. 
 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes les 
condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles. 
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No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre i documentació estipulada en 
aquest apartat i, per tant, s’exclouran automàticament del concurs. 
 
El licitador resta obligat a mantenir l’oferta durant 3 mesos. 

Tota la documentació escrita de l’oferta s’haurà de presentar en suport informàtic amb 
arxius Word per a textos, Excel per a taules i Access per a base de dades. Els arxius 
hauran de ser oberts i no protegits. La cartografia haurà de presentar-se en format 
PDF i DGN o SHP. 
 
Cal destacar que, es limita l’extensió de la memòria tècnica a presentar per les 
empreses licitadores (SOBRE 2)  a 500 Pàgines format DIN-A4 a simple cara (o 250 
fulls a doble cara). En cas de presentar documentació en format DIN-A3 es 
consideraran com 2 DIN-A4, sense tenir en compte els plànols i annexes. 

  
L’esmentada documentació haurà d’anar degudament signada pel licitador, ser 
original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de 
cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en 
ells inclosos 

 
Contingut dels sobres 
 
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC) mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i 
financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap 
prohibició de contractar; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits 
que s’estableixen en aquest plec. 
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en 
línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC 
corresponent a aquesta licitació, omplir-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva 
presentació. 
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el 
document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat 
de DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne 
l’emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el 
RELI i/o en el ROLECE. 
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat 
legal. 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació 
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en 
el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més 
del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. 
En el cas que l’empresa tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar 
aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de 
les empreses que tinguin intenció de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la 
informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635,  
8010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només 
estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o 
en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses 
han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, 
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a 
l’adjudicació. 
 
b) Adreça electrònica 
Indicació de l’adreça de correu electrònic –i, addicionalment, del número de telèfon 
mòbil. 
 
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta 
com a annex 1. 
 
 
d) Grup empresarial 
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a 
què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del 
grup. 
 
e) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades 
Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un 
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, d’acord amb 
el model que s’adjunta com a annex 1. 
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f) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes  
Si s’escau, declaració de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre 
les dones i els homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1. 
 
g) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 
h) Pòlissa responsabilitat civil 
Compromís i acreditació de disposar durant el temps de vigència del contracte, en cas 
de ser adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada dels 
seus treballs amb una cobertura, com a mínim de 2.500.000,00 euros. 
 
i) Altra documentació 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de 
característiques i, si s’escau, declaració del compliment de les circumstàncies a tenir 
en compte per aplicar els criteris d’adjudicació addicionals a què fa referència la 
clàusula catorzena, apartat 3. 
 
i) Garantia provisional 
No se n’exigeix.  
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE 2 
 
Atès que s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen alguns sotmesos 
a un judici de valor, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 2 tota la 
documentació tècnica que conforma la seva oferta, en relació als criteris assenyalats 
en la clàusula catorzena del present plec. 
A l’Annex 2 d’aquest Plec de clàusules administratives es descriu el contingut del 
sobre 2. 
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre 2 o la inclusió de qualsevol informació de 
caràcter rellevant del sobre 3 en el sobre 2 comportarà l’exclusió del licitador, quan es 
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris 
de valoració subjectiva. 
També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin 
quins documents i/o dades tècniques incorporades en el sobre 2 són, al seu parer, 
confidencials.  
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte 
de determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, 
correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de 
determinada documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en 
conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència 
de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
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CONTINGUT DEL SOBRE 3 
 
El SOBRE 3 haurà de contenir la documentació que fa referència a les 
valoracions econòmiques i als criteris de valoració automàtica,  
En el sobre 3 s’hi inclourà tant la proposició econòmica s’ha de formular, conforme al 
model que s’adjunta com a annex 3; com la resta de documentació prevista al mateix 
annex 3 d’aquest Plec de clàusules administratives es descriu el contingut del sobre 3. 
 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. 
 
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades 
pels representants de totes les empreses que la composen. 
 

12. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’annex 4 . 
 
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres 1 de les 
empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC i de la resta de 
documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix la 
clàusula onzena d’aquest plec. 
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà 
a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia 
Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior 
a set dies. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la 
documentació presentada en el Sobre 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les 
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de 
l’exclusió. 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació 
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les 
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini 
de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses 
les ofertes. 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena. 
 

13. Comitè d’experts 

En aquesta contractació no es preveu comitè d’experts per valorar els criteris 
subjectes a judici de valor. 
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14. Determinació de l’oferta més avantatjosa 

14.1 Criteris de valoració de les ofertes 
 
El compliment de les condicions tècniques del Plec és un requisit mínim que no aporta 
cap punt en la valoració de l'oferta. 
 
En els aspectes no numèrics, seguint el mateix raonament,  es considerarà que el 
compliment de les condicions tècniques del Plec és un requisit mínim, i per tant es 
valorarà tan sols aquells aspectes que millorin o superin l’establert respecte al criteri a 
valorar. 
 
14.1.1.Criteris sotmesos a judici de valor 
 
1.- Proposta tècnica de prestació del servei (puntuació màxima de 27,5 punts), 
que inclou: 
 

A.- Proposta tècnica dels serveis de recollida de residus relativa a composició 
i nombre dels equips humans i materials previstos en els tractaments dels 
serveis de recollida de residus inclosa la recollida selectiva, puntuació 
màxima de 14 punts, que es desglossa, així mateix,  en els següents 
apartats:  

 
A.1.- Proposta organitzativa i justificativa del servei, amb una puntuació màxima de 

9,5 punts relativa a la coherència i idoneïtat en els mitjans humans i materials, 
freqüències dels serveis i programació i disseny de les rutes proposades. En 
concret es valorarà: 
A.1.1. Composició dels equips adequats a la maquinària i als tractaments 
proposats: Número i composició dels equips (mitjans humans i materials emprats 
en cada equip (puntuació màxima de 1 punt) 
A.1.2. Adequació del model proposat a les característiques del municipi: Disseny 
i coherència de la proposta per tal de garantir el bon nivell del servei en funció de 
les característiques del municipi (sectoritzacions municipi, utilització diària del 
vehicle per a tots els serveis de recollida de residus) (puntuació màxima 1 
punt).  
A.1.3 Personalització de les rutes al municipi: Distribució dels recursos utilitzats 
en les diferents zones, adaptació als requeriments horaris establerts, mínima 
interferència de les rutes en la vida del municipi (descans del veïnat, horari 
escolar, laboral,  mercats ambulants...) (puntuació màxima 1 punt). 
A.1.4  Propostes especifiques que permetin incrementar la FORM i una reducció 
dels impropis: Proposta organitzativa, mitjans, campanyes, característiques dels 
contenidors etc (puntuació màxima 2 punt). 
A.1.5 Propostes especifiques respecte el servei de pre-recollida la recollida de 
mobles i voluminosos: Proposta organitzativa i justificativa dels mitjans per tal de 
realitzar aquests serveis (puntuació màxima 0,5 punt). 
A.1.6 Propostes especifiques respecte al servei de recollida de poda: Proposta 
organitzativa i justificativa (puntuació màxima 0,5 punt). 
A.1.7 Propostes especifiques que millorin la recollida comercial de totes les 
fraccions selectives Es valorarà el cost-benefici, la proposta organitzativa i 
mitjans per fer la recollida comercial (puntuació màxima 2 punt) 
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A.1.8 Propostes especifiques que millorin la recollida mercats municipals. Es 
valorarà el cost-benefici, la proposta organitzativa i els mitjans per fer la recollida 
d’aquestes fraccions (puntuació màxima 0,5 punts) 
A.1.9 Propostes especifiques que millorin la recollida mercats ambulants, Es 
valorarà el cost-benefici, la proposta organitzativa i els mitjans per fer la recollida 
d’aquestes fraccions (puntuació màxima 0,5 punts) 
A.1.10 Propostes especifiques que millorin la recollida del cementiri. Es valorarà 
el cost-benefici, la proposta organitzativa i els mitjans per fer la recollida 
d’aquestes fraccions (puntuació màxima 0,5 punts) 
 
 

A.2. Efectivitat del mètode de control de desbordaments així com els abocaments 
incontrolats Avaluació dels mitjans humans i materials destinats al mètode de 
control i solució de desbordaments (puntuació màxima 1,5 punt). 

 
 
A.3. Propostes en l’organització, dedicació de recursos en la Reposició, Neteja 

interior i exterior de contenidors superfície i soterrats. S’avaluarà segons la 
metodologia proposada, tasques a realitzar i millora en el nombre total de 
contenidors rentats a l’any, respecte el mínim indicat al plec, i una àgil resolució 
d’incidències relacionades amb contenidors mal estat, brutícia i pudors, tenint en 
compte les afectacions que pot causar a la ciutadania en funció de cada zona del 
municpi. (puntuació màxima 1,5 punt). 

 
A.4. Eficiència (puntuació màxima 1,5 punts):  

A.5.1 S’avaluarà les tecnologies que permetin optimitzar la freqüència de 
recollida i les rutes com ara el sistema de pesatge en els camions i els sensors 
d’ompliment dels contenidors (puntuació màxima 1,5 punt) 

 
 
B Proposta tècnica dels serveis de neteja viària relativa a composició i 

nombre dels equips humans i materials previstos 1 
en els tractaments dels serveis de neteja viària, puntuació màxima de 13,5 

punts, que es desglossa en els següents apartats: 
 
B.1.  Proposta organitzativa i justificativa del servei, amb una puntuació màxima de 

7,5 punts relativa al dimensionament del servei, a la coherència i idoneïtat en els 
mitjans humans i materials, freqüències dels serveis i programació i disseny de 
les rutes proposades. Aquest apartat ha de concloure en una o varies fitxes que 
concretin els recursos i horaris de cadascun dels serveis de neteja viària. En 
concret es valorarà: 
B.1.1 Composició dels equips adequats a la maquinària i als tractaments 
proposats: Número i composició dels equips (mitjans humans i materials emprats 
en cada equip) (puntuació màxima de 1 punt). 
B.1.2 Millora de les freqüències mínimes de neteja per zona i tractament 
establertes en el plec de condicions tècniques: justificació de les freqüències 
establertes en les diferents zones i metodologies, per avaluar aquest criteri es 
tindran en compte els rendiments proposats dels equips de treball (puntuació 
màxima de 2 punts). 
B.1.3  Adequació del model proposat a les característiques del municipi: Disseny 
i coherència de la proposta per tal de garantir el bon nivell del servei en funció de 
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les característiques del municipi. Es valorarà especialment la capacitat de  
flexibilitat en la distribució de recursos per a resoldre incidències del servei. 
(puntuació màxima 1 punt).  
B.1.4 Personalització de les rutes al municipi: Distribució dels recursos utilitzats 
en les diferents zones, adaptació a la casuística intrínseca del municipi per tal de 
minimitzar les molèsties als ciutadans (descans del veïnat, horari escolar i 
laboral,  mercats ambulants, etc) (puntuació màxima 1 punts). 
B.1.5 Propostes específiques respecte a la neteja dels mercats ambulants: 
Proposta organitzativa i de mitjans per tal de netejar els mercats no sedentaris 
(puntuació màxima 0,5 punts). 
B.1.6 Propostes específiques respecte a la neteja de la caiguda de fulla: 
Proposta organitzativa i de mitjans per tal de resoldre la recollida de la caiguda 
de fulla en temporades determinades i millora de les jornades proposades 
respecte les establertes en el plec de condicions tècniques  (puntuació màxima 
0,5 punts). 
B.1.7 Propostes específiques respecte a la neteja de la vegetació espontània: 
Proposta organitzativa i de mitjans per tal de resoldre la neteja de la vegetació 
espontània en les temporades de màxima proliferació i millora de les jornades 
proposades respecte les establertes en el plec de condicions tècniques. 
(puntuació màxima 0,5 punts). 
B.1.8 Propostes específiques dels mitjans materials i humans destinats als 
serveis de neteja viaria previstos per a diumenges i festius, al llarg de tot l’any o 
per certes temporades de màxima brutícia i la millora de les jornades proposades 
respecte les establertes en el plec de condicions tècniques. (puntuació màxima 
0,5 punts). 
B.1.9 Propostes organitzatives del servei de reforç d’aiguabatre en determinades 
temporades d’increment de la brutícia i millora de les jornades proposades 
respecte les establertes en el plec de condicions tècniques  (puntuació màxima 
0,5 punts). 

 
 

B.2 Eficiència (puntuació màxima 6 punts) 
B.2.1 S'avaluarà el grau d'operativitat dels serveis i les propostes per a la 
minimització del desplaçament dels recursos. Aquestes propostes han de ser 
innovadores, tecnològiques i que millorin i protegeixin el medi ambient (centres 
auxiliars, vehicles pel desplaçament dels peons en tricicles elèctrics, altres) 
(puntuació màxima 3 punts).  

 B.2.2 S’avaluaran les propostes que millorin el rendiment dels peons manuals en 
jornada mati i tarda. Aquestes propostes han de ser innovadores, tecnològiques i 
que millorin i protegeixin el medi ambient com per exemple les escombradores a 
peu elèctriques, bufadors elèctrics... (puntuació 3 punt) 

 
2.- Proposta tècnica i ambiental en mitjans materials (puntuació màxima de 10,5 
punts), que inclou: 

A Proposta tècnica de la maquinària i mitjans ofertats, en base a criteris qualitatius 
(marca, model, prestacions), tecnològics (potencia, capacitat, tara), 
mediambientals (sorolls i emissions), o d’eficiència (menor consum de 
combustible, major autonomia), per la idoneïtat en l’execució del servei (càmeres 
de visió de recollida, dimensions, potencia, radi de gir, que es pugui adaptar a 
les característiques de zones de vianants i vials). S’avaluarà la idoneïtat i el 
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encaix dels vehicles en la proposta realitzada. (puntuació màxima 6,5 punts) 
que es desglossa, així mateix, en els següents apartats:  

 
A.1. Característiques tècniques dels mitjans materials adscrits als serveis de 

recollida i neteja: característiques tècniques dels mitjans materials adscrits a 
l’execució del contracte segons les fitxes tècniques pertinents (prestacions, 
capacitat, combustible emprat, accessoris instal·lats etc), puntuació màxima 5,5 
punts, que es valoren de la següent forma:  
A.1.1. Vehicles recol·lectors (puntuació màxima 3 punts) 
A.1.2. Escombradores (puntuació màxima 1,5 punts) 
A.1.3. Resta de material i/o vehicles (puntuació màxima 1 punt). 

 
A.2. Robustesa del servei respecte als mitjans materials propis, puntuació 

màxima 1 punts, es valorarà que les propostes tinguin un disseny que permeti 
la flexibilitat, la incorporació de recursos materials i/o humans, i la seva 
disponibilitat, per reforços i/o necessitats del servei, per  prestar el servei de 
manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en cas d'avaries per 
tal de garantir la continuïtat del servei (com per exemple que els equips treballin 
en diferents torns)  
A.3.1. En els serveis de recollida de residus (puntuació màxima 0,5 punts)  
A.3.2. En els serveis de neteja viària (puntuació màxima 0,5 punts). 
 
 

B.  Mesures ambientals (emissions, insonorització i consum) dels serveis de 
recollida de residus i neteja viària (puntuació màxima 3 punts). 

 
B.1 Proposta de reducció del nivell sonor: Mesures previstes per les empreses 
per a la reducció de l’impacte sonor dels serveis de recollida de residus i neteja 
viària (puntuació màxima 2,5 punts) 

B.2 Proposta de reducció del consum de combustible: Mesures previstes per 
les empreses per a la reducció del consum de combustible dels serveis de 
recollida de residus i neteja viària (puntuació màxima 0,5 punt) 

 
C.1Proposta de comunicació interna del servei diari, metodologia prevista, mitjans i 

recursos per la tramitació informativa de queixes, incidències (puntuació 1 
punts) 

 
 

3. Organització i coordinació dels serveis (puntuació màxima de 5,5 punts) que 
inclou:  
 

  A.1 Proposta d’un sistema de comunicació, seguiment i control del servei 
(puntuació màxima 3 punts), que ha d’incloure els següents aspectes:  
A.1.1. (Puntuació màxima 3 punts) Ús i/o instal·lació d'un software compatible 
amb els programes de l'Ajuntament, compartit entre el contractista i l'Ajuntament 
que permeti: 
• localització geogràfica dels mitjans materials i transmissió de dades en temps 
real (vehicles i smartphones) 
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• inventari de tots els elements relacionats amb la contracta (GIS)  (contenidors, 
papereres, etc) 
• la programació, execució i seguiment del servei, en particular l'assignació diària 
real de mitjans  
• la gestió d’incidències del propi servei (sistema informàtic de gestió de queixes i 
suggeriments del programa informàtic del Ajuntament ATTEND) 
• la generació d'informes i factures  
• el manteniment dels vehicles 
• els pesos de residus recollits 
 
Aquest sistema haurà d’instal·lar-se en tots els vehicles i maquinària de la 
contracta, especificant les característiques i funcionalitats per cada tipologia, 
indicant les millores en eficiència que el sistema podrà obtenir. 
 
El sistema ha de permetre millorar les rutes de neteja i recollida, gràcies a que el 
sistema es nodreixi de les dades que es van emmagatzemant sobre la prestació 
del servei. 

 
B.1 Proposta davant d’actuacions especials, emergència i/o immediates, 

organització tècnica i aportació de materials i mitjans (puntuació màxima 1,5 
punt) que s’avaluarà de la forma següent:  
B.1.1 Capacitat de resposta, avaluada segons els protocols d’actuació aportats i 
els mitjans humans i materials que l’empresa pot disposar al servei del municipi 
en un període màxim de 30 minuts (puntuació màxima 0,5 punts).  
B.1.2 Característiques de mitjans, estris, material (dispensadors i 
subministrament de sal), vehicles adaptables per afrontar nevades i programació 
prevista pels serveis d’emergència; es valoraran els elements d’adaptació que 
aporti el licitador a la seva oferta per tal d’afrontar nevades, esllavissades, 
temporals o qualsevol altre situació d’emergència o de força major i la claredat i 
concreció dels programes alternatius enfront d’aquests situacions (puntuació 
màxima 1 punts). 
 

C.1 Organització tècnica general dels serveis, calendari d’aplicació; es valorarà una 
proposta exhaustiva, clara, mesurada, viable i amb terminis exactes de la nova 
entrada en funcionament dels serveis (6 mesos), d’acord amb les limitacions 
reals, per tal d’aconseguir determinada maquinària, adequació de les 
instal·lacions, la selecció de personal i altres elements que puguin retardar la 
posada en marxa amb normalitat d’aquells, així com les mesures que es 
proposin per tal que des de l’inici de l’execució del contracte, el servei funcioni 
amb normalitat (puntuació màxima 1 punt).  

 
 

 
 4. Programa de manteniment de mitjans materials i material de reserva 
(puntuació màxima 5,5 punts), que inclou:  
 

A Organització i mitjans dedicats a la conservació dels elements de la contracta: 
 
 A.1 Valoració de l’organització i adequació tant dels mitjans materials com 

humans del servei i mitjans destinats al manteniment dels contenidors soterrats i 
superfície (puntuació màxima 1 punt). 
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A.2 Valoració de l’organització i adequació tant dels mitjans materials com 
humans del servei i mitjans destinats al manteniment dels vehicles de recollida 
(puntuació màxima 1 punt). 
A.3 Valoració de l’organització i adequació tant dels mitjans materials com 
humans del servei i mitjans destinats al manteniment dels equips de neteja viaria 
(puntuació màxima 1 punt).  
Es valorarà la periodicitat de les actuacions a realitzar, programa de 
manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de tallers 
propers, estoc de recanvis suficientment ampli per permetre una major agilitat en 
el manteniment de vehicles. 
 

B.1. Parc de maquinària de substitució a disposició de l’execució del contracte per 
garantir el compromís de continuïtat ininterrompuda dels serveis. Maquinària ja 
amortitzada o sense cap cost per l’Ajuntament (només els consumibles) que 
l’empresa aporta a el contractista per suplir la maquinària existent en cas de 
trencament o avaria. Per ser comptabilitzada com a material de reserva aquesta 
maquinaria ha d’estar físicament disponibles a les instal·lacions del municipi i en 
perfectes condicions de funcionament. Per tal d’avaluar aquest criteri les 
empreses hauran de tenir en compte els vehicles i maquinària que l’Ajuntament 
aporta a la contracta sense cost procedent de l’anterior contracte. (puntuació 
màxima 1,5 punt). 

 
 

C.1. Plans de formació del personal. S’avaluarà el contingut dels plans de formació 
adaptat a cada categoria, el calendari de formació i el número promig d’hores per 
treballador en funció de la categoria no remunerades per l’Ajuntament i fora de 
l’horari laboral, dedicades a plans de formació del personal, considerant un 
mínim de 40 hores anuals de mitjana per treballador. (puntuació màxima 1 
punts).  

 
 

Totes les fitxes tècniques i de dimensionament que han de presentar-se degudament 
omplertes i complimentades. Les fitxes no presentades o amb mancances amb la 
informació requerida no podran ser avaluades, i en conseqüència aquesta fitxa no 
podrà ser valorada. 
 
Les ofertes han d’obtenir un mínim de puntuació en la puntuació del sobre núm. 2  per 
tal d’assegurar la qualitat tècnica de la oferta presentada, i que és suficient per garantir 
prestar els serveis prevists als plecs de forma satisfactòria per l’administració: La 
puntuació mínima del total de l’oferta tècnica serà de 30 punts. 
 
No obstant, com que hi ha apartats que tenen una importància especial, s’haurà de 
garantir un uns mínims en cada apartat dels següents: 
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A les millors propostes per: Puntuació mínima 
Proposta tècnica de prestació del servei: 
               Proposta tècnica del serveis de recollida de residus 
               Proposta tècnica dels serveis de neteja viària 

18 

9 

9 

Proposta tècnica i ambiental en mitjans materials 6 

Organització i coordinació dels serveis 3 

Programa de manteniment de mitjans materials i material de 
reserva 

3 

 

En el cas d’empreses que no arribin a aquesta puntuació mínima global de 30 
punts, o a la mínima de qualsevol dels apartats del quadre anterior, quedaran 
excloses automàticament del concurs i ja no es valorarà el sobre núm. 3. 
 
14.1.2 Criteris de valoració quantitatius 
 
 
Criteris de valoració avaluables mitjançant fòrmules (puntuació màxima 51 
punts) que inclou els següents criteris:                              
 
1. A la millor oferta econòmica (puntuació màxima 30 punts), que es valorarà de 
la següent forma:  
 
Baixa realitzada en el preu de licitació (puntuació màxima 30 punts) rebrà la màxima 
puntuació l'empresa que presenti la major baixa realitzada respecte el preu de licitació. 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent 
fórmula de valoració econòmica: 
                                     

 
 
On  
Bi és la baixa presentada pel licitador  
Bmàx és la baixa 
 més alta presentada pels licitadors 
Aquests valors seran en format numèric i arrodonits a dos decimals (ex. Baixa 2,50% = 
2,50) 
 
(Omplir Annex 3) 
 
 
2. Per l’adquisició dels mitjans materials de l’anterior contracte (puntuació 
màxima 5,5 punts), que es valorarà de la següent forma:  
 
S’atorgaran 5,5 punts a l’empresa que presenti el compromís d’adquirir els mitjans 
materials 
S’atorgaran 0 punts a l’empresa que no adquireixi els mitjans materials 
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3. Per l’adquisició de sensors d’ompliment dels contenidors (puntuació màxima 
15 punts), que es valorarà de la següent forma:  
 
Millora al contracte consistent en l’adquisició dels sensors d’ompliments dels 
contenidors.  S’atorgarà 0,035 punts per cada sensor d’ompliment ofertat, incloent el 
subministrament, instal·lació i la seva gestió, amb un màxim de 300 sensors assolint 
una puntuació màxima de 10,5 punts.   
 
 
4. A la major baixa sobre el preu d’adquisició per part de l’Ajuntament del 
material que es posa a disposició de la contracta un cop finalitzada (puntuació 
màxima 5 punts), que es valorarà de la següent forma:  
 
 
Es valorarà la baixa realitzada en el preu d’adquisició dels mitjans materials proposats 
per les empreses a la finalització del contracte indicat a l’annex 4 del plec tècnic en cas 
de que s’hagin d’adquirir l’any 2022 (abans de les possibles pròrrogues) 
 
El resum dels criteris de valoració de les ofertes figuren a l’apartat H del quadre de 
característiques del contracte. 
 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura 
dels sobres 2 presentats per les empreses admeses, el que tindrà lloc en un termini no 
superior a 7 dies des de l’obertura del sobre 1. 
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar 
davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es 
recolliran en l’acta. 
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic, quina data, lloc i hora de celebració es 
comunicarà a les empreses licitadores a través de l’anunci corresponent al perfil del 
contractant, i en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de 
les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i, a 
continuació, s’obriran els sobres 3 presentats per les empreses. 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les 
quals hauran de quedar reflectides en l’acta. 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Seran 
excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
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afectat el principi d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres 2 i 3, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
quaranta-unena. 
 
14.3 Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
empreses que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. A aquests efectes, en el 
cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al % de persones 
treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 2%, 
amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el 
% que acrediten les empreses amb més de 50 persones treballadores fixes.  
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que 
es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria  
 
14.4 Subhasta electrònica 
No és possible la subhasta electrònica en la present licitació. 
 
14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats 
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en 
l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal 
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que 
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar 
si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per 
contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa 
sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu 
electrònic facilitada per l’empresa, com a mínim les següents:  

• Costos de personal: llistat del preus unitaris, tenint en compte, la llista de 
subrogació i el conveni vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs.  

• Maquinària:  
o Aportació de certificats de compromís i preu de venta del proveïdor 

degudament signats.  
o Aportació de preus unitaris per jornada dels costos d’explotació (de 

consumibles i manteniment) 
• Subcontractistes:  En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui 

prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat.  
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• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada servei que es presta, de cara a validar definitivament el 
preu ofert.  

• Altres a valorar per l’òrgan de contractació.  
 

L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu dies, a comptar des de la data de 
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 
exclosa del procediment. 
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa 
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral. 
 

15. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia 
l’adjudicació 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de 
contractació la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per 
ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament. 
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 
 
15.2 L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la 
mesa, requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què 
es fa esment a continuació: 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 
(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 
Unió. 
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius 
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma. 
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent: 
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: 
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
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l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració 
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha 
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de 
persones obligades tributàriament. 
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat 
Social: 
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat. 
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que 
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant una declaració responsable. 
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o 
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la 
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del 
RGLCAP. 
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents 
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los 
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de 
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi. 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent: 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre 
i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada 
notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura 
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent. 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 
qualitat i de gestió mediambiental. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi 
mitjançant la retenció sobre el preu). 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat R del quadre de 
característiques. 
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- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i 
que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada 
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 
(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 
Unió 
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la 
documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta 
vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec: 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena. 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat R del quadre de 
característiques. 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la 
seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar 
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara 
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i 
que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada 
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què 
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 
 
15.3 La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació 
presentada per l’empresa o empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més 
avantatjosa. 
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè 
els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim 
de 3 dies hàbils. 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
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classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia 
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributaries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la 
garantia definitiva, concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 60.2.a del 
TRLCSP. 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP. 
 

16. Garantia definitiva  

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre 
de característiques. 
 
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de 
la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de 
dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat 
a). 
 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a 
totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
16.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del 
TRLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva. 
 
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de l’esmentada reposició. 
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
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vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en 
la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
16.10 En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una 
garantia complementaria de fins un 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA, arribant a 
una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte, sense IVA. 
 

17. Renúncia i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del 
procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les 
despeses en què hagin incorregut. 
 

18. Adjudicació del contracte 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, 
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses 
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de dita documentació. 
 

19. Formalització i perfecció del contracte 

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, 
l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa o empreses adjudicatàries per a què 
formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a 
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en 
el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de 
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 
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19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la 
confiscació sobre la garantia definitiva, si s’hagués constituït. A més, aquest fet pot 
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 60.2 
b del TRLCSP. 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es 
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de 
conformitat amb la clàusula quinzena. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la 
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins 
a la seva extinció. 
 
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. 
 
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A més, 
l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea en un termini màxim de 30 dies 
des de la formalització i es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la 
seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 

20. Retorn de la documentació 

Un cop formalitzat 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. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

21. Condicions especials d’execució  

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del 
quadre de característiques. 
 

22. Execució i supervisió dels serveis 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes l’òrgan de contractació. 
 

23. Programa de treball 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 
treball, que consistirà en la Memòria Tècnica amb inclusió de les indicacions dels 
serveis tècnics municipals. El programa de treball l’haurà d’aprovar l’Ajuntament quan 
així es determini en l’apartat S del quadre de característiques i, en tot cas, en els 
treballs de tracte successiu. 
 

24. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

24.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els termes fixats, en el programa de treball. 
 
24.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 212 apartats 
4 i següents del TRLCSP. 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte. 
 
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució  es podrà 
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions 
establerts en l’article 212 del TRLCSP. Aquestes penalitats seran proporcionals a 
l’incompliment i la seva quantia podrà ser de fins al 10 per 100 del pressupost del 
contracte. 
 
24.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es 
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
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s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions 
esmentades. 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 
24.5 Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà 
al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP. 
24.6 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració. 
 

25. Control en l’execució del contracte 

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta 
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte 
compliment. 
 

26. Persona responsable del contracte 

Es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les 
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques 
que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de 
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i 
per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el 
contracte. En concret, tindrà les funcions següents: 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals; 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones; 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada; 
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als 
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als 
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
e) La persona responsable del contracte serà el Director de Manteniment i Espai 
Públic,  José María González Lera i el Coordinar Operatiu de l’Espai Públic,  Juan 
Manuel Castejón Vázquez. 
 
 

27. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP. 
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Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 

28. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i no vinculant. 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

29. Abonaments a l’empresa contractista 

29.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de 
prescripcions tècniques, per mitjà de la certificació corresponent que acrediti la 
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent. 
Un cop validada la certificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, es procedirà a 
la seva signatura i serà només a continuació quan es presentarà la factura per l’import 
indicat a la certificació. 
 
 
29.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes 
en l’article 216 del TRLCSP. 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el 
número d’expedient de contractació. 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord 
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic: 

• Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000€, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000€ es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena, 24, i també 
pel canal electrònic. 
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• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 
• Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. 
• Òrgan administratiu destinatari: Direcció de Manteniment i Espai Públic           

 
 
29.3 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP. 
 

30. Responsabilitat de l’empresa contractista  

L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presta els serveis objecte del present 
contracte de forma directe, això no obstant, el contractista es responsable de portar-lo 
a terme amb total continuïtat i regularitat tal com s’estableix a l’art. 161 del ROAS. 
Així mateix l’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs 
que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 
 

31. Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució 
del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la 
presentació dels TC2 corresponents. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals. 
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del 
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
c) De conformitat amb allò establert per l’article 4.2 del Reglament d’Usos Lingüístics 
d’aquest Ajuntament, tota la documentació que l’adjudicatari hagi de presentar durant 
la vigència del contracte serà lliurada, preferentment, en Català.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a 
la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte. 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
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e)De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis 
ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les empreses 
licitadores i contractistes :  

1. Respectar rigorosament l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
2. Respectar i protegir els drets fonamentals, les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
3. Actuar de forma transparent en l’execució dels contractes de qualsevol 

naturalesa formalitzats amb l’Ajuntament d’Esplugues i els seus ens 
dependents.  

4. No incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei de 
l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament 
jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.  

5. No intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal al 
servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 
actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol 
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i 
garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre 
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.  

6. Ajustar la gestió i l’aplicació dels recursos públics adscrits al contracte a la 
legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i 
adjudicats.  

7. Retre comptes i assumir la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
8. Utilitzar la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense 

obtenir cap avantatge propi ni aliè.  
9. Assumir el compromís general i directe  per la qualitat de les obres, activitats o 

serveis que s’executin, gestionin o prestin i el compliment dels drets de les 
persones usuàries o destinatàries de les seves obres, activitats o serveis. 

10. Actuar amb neutralitat i imparcialitat en la relació amb les persones usuàries o 
destinatàries de les de les prestacions del contracte,  així com amb les 
empreses proveïdores, garantint, així mateix, la no discriminació i el tracte 
respectuós i digne. 

11. Salvaguardar la seguretat i la salut, com a principi bàsic d’actuació com a 
empresa contractista, el que comporta: El compliment de les normes i 
procediments de seguretat amb rigor i eficàcia;  tenir cura de la seguretat de les 
persones treballadores minimitzant el possible rics d’accidents o d’afectacions 
en la salut; tenir cura de la seguretat de les persones usuàries o destinatàries 
de les obres, activitats o serveis. 

12. Respectar i conservar l’entorn natural i el patrimoni cultural, seguint els 
procediments i recomanacions per tal de mitigar l’impacte mediambiental de les 
activitats que realitzin en execució del contracte, complint la legislació 
mediambiental aplicable.  

13. Actuar amb integritat professional, honestedat i bona fe, com a conductes 
imprescindibles en el desenvolupament de les activitats, obres o serveis 
objecte del contracte. 

14. No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
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15. No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de 
manera deshonesta. 

16. Proporcionar informació actualitzada, fidel  i no enganyosa en l’actuació 
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment; i de 
col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest per al 
seguiment i/o del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

17. Comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos. 

18. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i 
de lliure concurrència. 

19. Posar en coneixement de l’òrgan de contractació els actes dels quals tingui 
coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions 
contingudes en aquesta clàusula.  

20. Acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 
obligacions legals establertes o pel codi de conducta. 

21. Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.  
22. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-

se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

23. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.  

 
Als efectes del que s’estableix a l’article 223 f) 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 contingut d’aquesta clàusula té caràcter d’obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual per causa 
imputable a l’empresa contractista. La declaració de l’incompliment i la resolució 
del contracte s’haurà d’ajustar a les determinacions dels article 221 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació, d’acord amb el que preveu 
l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

1. Clàusula de transparència general.- L’empresa adjudicatària resta obligada a 
informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de 
negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 
l’empresa. 

 
2. Clàusula de dret d’accés a la informació pública.- L’empresa contractista es 

compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les obligacions de 
transparència a les quals resta sotmesa, aquella informació que li sigui 
requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa i el dret d’accés exercit per la 
ciutadania, en relació a la prestació contractada.  

 
3. Clàusula de transparència col·laborativa.- L’empresa adjudicatària resta 

obligada a facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 19/2014 
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de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les 
activitats directament relacionades amb el sector públic.  

 
4. Clàusula de determinació dels efectes derivats de l’incompliment de les 

clàusules de transparència i bon govern. Als efectes del que s’estableix a 
l’article 223 f) 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 contingut 
d’aquestes clàusules ... (caldrà especificar el seu número en els plecs 
corresponents) ... tenen caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment podrà ser causa de resolució contractual per causa imputable a 
l’empresa contractista. La declaració de l’incompliment i la resolució del 
contracte s’haurà d’ajustar a les determinacions dels article 221 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
e) L’adjudicatari quedarà obligat a la subrogació del personal del contractista sortint 
d’acord amb allò que estableixi la legislació vigent. A tall informatiu es publicarà al 
perfil del contractant una relació del personal a subrogar, afecte al contracte, incloent 
categoria, salari anual i antiguitat. La presentació de la oferta suposarà l’assumpció per 
part del licitador que la informació publicada al perfil del contractant és suficientment 
detallada i complerta. 
 
32. Subrogació de personal i altres obligacions laborals. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de respectar la normativa vigent en matèria de 
subrogació pel que respecta al personal que consta a la plantilla de l'actual 
contractista, segons s’estableixi al respecte en el conveni col·lectiu respectiu. 
 
Per a un coneixement més acurat de la dedicació i personal assignat al servei 
consistent en la recollida de residus i neteja viària a Esplugues de Llobregat, s’adjunta 
com annex 5 del present Plec una relació del personal que actualment depèn de 
l’empresa adjudicatària del contracte vigent i que s’han de subrogar. 
 
Si el personal a subrogar fora insuficient, l’empresa adjudicatària haurà de contractar, 
reorganitzar i redistribuir la càrrega de treball que fos necessària per atendre les seves 
obligacions i les necessitats establertes en aquest plec per a prestar un adequat servei 
a cada usuari, tenint en compte que per les baixes, substitucions i noves 
contractacions s’haurà d’atendre a la condició especial d’execució continguda a la 
clàusula 21 del present plec, que remet a la seva vegada a l’apartat M del quadre de 
característiques. 
  
Tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària, i per tant, aquesta 
tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de patró, havent d’acomplir totes 
les obligacions en matèria laboral i de la seguretat social del personal al seu càrrec. 
 
En cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut al personal en ocasió de 
l’exercici dels seus treballs objecte del contracte, l’empresa adjudicatària haurà 
d’acomplir allò disposat a les normatives vigents sota la seva responsabilitat. 
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33. Prerrogatives de l’Administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, 
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 211 del TRLCSP. 
 
 

34. Modificació del contracte  

34.1 Les modificacions previstes en els plecs de clàusules econòmiques - 
admininistratives estan numerades, valorades i es descriuen a l’apartat N del quadre 
de característiques.  
 
34.2 En aquelles modificacions no previstes en aquest plec, el contracte només es pot 
modificar per raons d’interès públic. Aquestes modificacions són obligatòries per 
l’empresa contractista. 
Les modificacions del contracte es duran a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, 
l’abast i els límits següents: 
 
34.3 El contracte es podrà, en els límits establerts a la legislació aplicable i vigent, 
modificar quan sigui necessari realitzar serveis addicionals que únicament pugui portar 
a terme l’empresa contractista, per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova 
adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de 
costos per a l’Administració.  
En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme a l’establert en la clàusula trenta-
sisena d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació del contracte. Així 
mateix, si s’ha previst la revisió de preus d’acord amb la clàusula trenta-setena 
d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació del contracte, d’acord 
l’establert a la clàusula anterior. 
D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa 
contractista a causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, 
aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat també es considera i es 
tramitarà com a una modificació del contracte, d’acord l’establert a la clàusula anterior. 
 
 
34.4 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a 
introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa 
objectiva que motiva la modificació. 
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a 
resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni 
alguna de les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en 
cas d'haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la 
selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta 
diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el procediment 
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de contractació; que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici 
del contractista d'una manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï 
de forma important l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda 
en circumstàncies diferents de les previstes en aquesta clàusula. 
 

35. Suspensió del contracte 

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de 
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del 
TRLCSP. 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 
què s’acordi la suspensió. 
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis 
que efectivament se li causin. 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 

36. Cessió del contracte 

Els drets i les obligacions relatives a aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, prèvia autorització de l’Administració, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti 
una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a 
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte. 
 

37. Subcontractació 

37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O 
del quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es 
determina/en en aquest mateix apartat. 
37.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. 
Tal com ja s’ha indicat a la clàusula onzena d’aquest plec, en cas que les empreses 
licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes hauran de presentar un 
DEUC respecte de cadascuna de les empreses que tenen previst subcontractar, en el 
qual consti la informació sobre l’operador econòmic (seccions A i B de la part II) i 
l’apartat relatiu als criteris d’exclusió ––(part III). 
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L’empresa contractista ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’òrgan de 
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 
que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència. 
 
37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 227 del TRLCSP. 
37.4 La infracció de les condicions establertes en l’article 227 per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista 
d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
37.5 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva 
del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a 
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa 
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes. 
37.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en 
matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 60 del TRLCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les 
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació, 
d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de 
substituir. 
37.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
37.8 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposa l’article 228 i 228 bis del TRLCSP. 
 

38. Revisió de preus 

No es preveu. 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

39. Recepció i liquidació 

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista 
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si 
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s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels 
defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera 
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la 
recuperació del preu satisfet. 
 

A la finalització del contracte, per tal de garantir la continuació en la prestació del 
servei i obtenir les millors economies d’escala en el finançament del material, es 
procedirà a determinar el que succeeix amb el material que s’ha posat a disposició 
d'aquesta. 

Nou mesos abans del final del contracte, es farà una revisió/auditoria de la maquinària 
que encara no hagi arribat al final de la seva vida útil per part d’una entitat externa i 
independent per tal d’obtenir el seu valor real, un cop utilitzat durant els anys de 
contracte. En base al resultat d'aquesta auditoria:  

 

· Si el valor del material, element per element, és major o igual al que es va oferir 
com a valor d’adquisició per part del contractista en la seva oferta, l’Ajuntament 
ho adquirirà, previ pagament del preu d’adquisició ofert i després de realitzats 
els manteniments que es desprenguin de l’auditoria. 

  

· En el cas de que el valor del material, element per element, sigui inferior al que 
es va oferir com a valor d’adquisició per part del contractista en la seva oferta, 
l’Ajuntament podrà optar per adquirir-ho o no, pel valor resultant de l’auditoria. 

 
Respecte al material que pogués adquirir l’Ajuntament, en el moment del seu 
lliurament, ha d’estar en perfecte estat de conservació, ús i manteniment. No obstant, 
si durant el termini de garantia establert en els plecs de condicions econòmiques 
administratives es detectessin desperfectes o vicis ocults, l’Ajuntament requerirà a 
càrrec del contractista la seva reparació. En el cas que el contractista no executés 
aquestes reparacions, l’Ajuntament procedirà a executar-les a càrrec de la garantia 
definitiva constituïda a aquestes efectes. 
 
 

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

D’acord amb la naturalesa del present contracte i dels serveis a prestar, s’estableix un 
termini de garantia d’un any, tal i com s’especifica a l’apartat Q del quadre de 
característiques. 
  

41. Resolució del contracte 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 
216.6, 223, 225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del 
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contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades en la 
clàusula trenta-unena d’aquest plec. 
També són causes de resolució del contracte: 
- La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en la 
clàusula trenta-tresena d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de 
contractació. 
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació 
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.  
- Per raons fonamentades d’interès públic i prèvia tramitació de l’expedient de rescat 
corresponent. 
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 
- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les 
dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte. 
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que 
disposa l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del 
RGLCAP. 
En el supòsit de resolució anticipada del contracte, i quan sigui procedent indemnitzar 
al contractista, es tindran en compte les regles següents: 

- Únicament es computarà com a benefici deixat de percebre pel contractista un 
3% anual per cada any complet que resti fins a la finalització del contracte o de 
la pròrroga, sempre i quan el contractista no acrediti un benefici superior. 

- No es computaran les indemnitzacions d’aquell personal que no formi part de la 
plantilla a subrogar segons s’ha establert en aquest plec, ni tampoc del 
personal que l’Ajuntament o el nou contractista absorbeixi. 

- Només s’indemnitzaran els mitjans materials que el contractista acrediti haver 
adquirit única i exclusivament per a la prestació dels serveis objecte del present 
contracte, que seran valorats segons el seu preu inicial amb detracció de les 
amortitzacions corresponents. 

L’expedient per a la determinació de la indemnització que correspongui es tramitarà 
d’acord amb el que s’estableix als arts. 221 i següents del TRLCSP. 
 
 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 

NUL·LITAT CONTRACTUAL 

 

42. Règim de recursos 

42.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 40 del TRLCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte. 
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Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 40 i 
següents del TRLCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova 
el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris. 
 
42.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial 
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició 
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
42.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 

43. Mesures provisionals 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones 
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb el que 
estableix l’article 43 del TRLCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja 
esmentat. 
 

44. Règim d’invalidesa 

44.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 
general d’invalidesa previst en els articles 31 a 36 del TRLCSP. 
44.2 Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 37 del TRLCSP. En 
aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o 
jurídiques els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb l’article 39 del TRLCSP. 
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45. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1 

 
 

El senyor/a ....................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i 
representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la 
seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte dels serveis de recollida 
de residus, neteja viària, 
 
a) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa del fur propi. 
b) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril. 
c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
d) Que l’adreça de correu electrònic on pot rebre, si procedeix, les comunicacions en el 
procés de contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de 
correu electrònic) 
e) Que l’adreça/es de correu electrònic on pot rebre, si procedeix, els avisos de les 
posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; 
la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els 
número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la 
contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions; són: 
- (Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s 
corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s) 
f) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 
els homes, si s’escau. 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) 
Signatura 
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ANNEX 2  

CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE 2 
 
A continuació es presenta el contingut de la memòria tècnica. Aquest 
s’estructurarà en dos volums: 

VOLUM I 

En aquest volum es recollirà tota la memòria descriptiva de l’oferta. 

 

1. Generalitats 

1.1.  Posada en marxa de la contracta 

Calendari de posada en marxa de la contracta: explicació dels mitjans tant 
materials com humans i la exposició en el temps (temps límit en que el servei 
haurà d'estar en funcionament, en la seva totalitat amb els mitjans oferts a la 
proposta presentada) de: 

• accions de posada a punt de la contracta 
• organització dels serveis  

 

1.2. Representants de l’empresa adjudicatària 

• Estructura de l’empresa i organigrama detallat del conjunt de personal 
directe i indirecte, amb especificació de les categories, funcions 
generals, % de dedicació al servei, titulacions acadèmiques i 
professionals (inclosos el representant tècnic i/o l’encarregat).  

• Relació de comandaments previstos amb les seves funcions generals. 

 

1.3. Comunicat de treball i labor inspectora 

• Model de comunicat de treball a presentar 
• Sistemes de comunicació i coordinació amb l’Ajuntament. 
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2. Servei de Neteja Viaria 

2.1. Serveis de neteja viaria 

Per cada servei proposat s’haurà de presentar: 

• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 
justificació de les mateixes. 

• Mitjans humans i materials 
• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes 
• Mitjans de reserva (humans i materials). 

 

3. Servei de Recollida de Residus 

3.1. Serveis de recollida 

Per cada servei proposat s’haurà de presentar: 

• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 
justificació de les mateixes, mitjans humans i materials 

• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes 
• Mitjans de reserva (humans i materials) 

 

3.2. Contenerització de les fraccions 

Presentació raonada de la proposta de contenidors pel municipi. S’especificarà: 

• Número de contenidors per fracció 
• Model de contenidor: capacitat (l), característiques tècniques (material, 

antisoroll, color, tipus de boca/tapa...) adequació per minusvàlids etc... 
• Ubicació 
• Número d’ubicacions (àrees d’aportació) i contenidors que les formen 
• Ratis que justifiquin el seu número i volum (necessaris per a la població i 

volum de residus generats) 
• Estoc anual de contenidors (% del total de contenidors de cada tipus 

instal·lat) 
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4. Mitjans materials 

4.1. Servei de neteja de contenidors 

Pels serveis de neteja interna i externa i d’ubicacions, s’haurà de presentar: 

• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 
justificació de les mateixes, mitjans humans i materials (inclosa la neteja 
de les plataformes soterrades existents al municipi) 

• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes (si 
no les donem) 

• Mitjans de reserva (humans i materials) 

 

4.2. Pla de manteniment del material mòbil 

S’haurà de presentar: 

• Organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment 
preventiu i correctiu  

• Pla de manteniment, neteja i conservació dels vehicles 
• Tallers i proveïdors de recanviïs 
• Equips de reserva 

 

4.3. Pla de manteniment del material fix 

S’haurà de presentar: 

• Organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment 
preventiu i correctiu 

• Pla de manteniment, neteja i conservació de la maquinària , equips i 
instal·lacions 

• Material de reserva 
• Pla de manteniment de les plataformes soterrades (si s’escau) 

 

4.4. Sistemes d’ajuda a l’explotació 

Descripció de les característiques dels sistemes d’ajuda a l’explotació ofertats: 

• Sistemes de comunicació amb l’Ajuntament i consulta de dades (email, 
plataforma on-line,...) 
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• Sistemes de Geoposicionament 

 

4.5. Instal·lacions fixes 

• Nau 
• Taller 

 

5. Mitjans humans 

• Pla de formació i motivació del personal 

 

VOLUM II 

En aquest volum es presentaran totes les fitxes tècniques degudament 
emplenades, incloent-hi la informació gràfica requerida, tant dels serveis com 
del material destinat a la realització dels mateixos. És obligatori per a totes les 
empreses concursants la presentació de totes les fitxes degudament 
omplertes. També s’adjuntaran els plànols dels itineraris. 

 

1. Fitxes Tècniques 

Presentació de totes les fitxes que figuren a l’annex 5: 

• Fitxes Tècniques (Fitxes T) 
• Fitxes de dimensionament (Fitxes D) 
• Fitxa quadre de serveis tipus 

 

2. Altre material a presentar 

• Fitxes tècniques annex 4 
• Fotografia i catàlegs amb les característiques de la nova maquinària 

comprada pel servei 

• Plànols dels itineraris 
 

3. Criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor 
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En aquest últim apartat, es farà per cada criteri d’adjudicació dependents d’un 
judici de valor que estan especificats al plec de clàusules administratives 
particulars del contracte: 

 

• Explicació raonada, per cada criteri de valoració, de l’enfoc que es dona 
a la oferta per tal d’aconseguir la màxima puntuació possible. 

• Referència a la pàgina o pàgines (volum i pàgina) de la oferta en la que 
es descriu de forma més extensa el que s’expressa a l’apartat anterior, 
amb la informació que suporta aquests arguments. 

 

Aquest apartat és clau per entendre, a mode de resum, el que es pretén amb la 
oferta presentada per l’adjudicatari i, per tant, s’ha de prestar una especial 
atenció a concretar de forma raonada i simplificada el perquè de cada proposta 
que millora els mínims indicats al plec, de forma orientada als criteris de 
valoració del concurs. 
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ANNEX 3 

CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE 3 

 
MODEL OFERTA 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 relativa a ......................................., ES COMPROMET a 
portar-la a terme amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars, que accepta íntegrament, per un import, referit a la durada total de les 
quatre anualitats, de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà 
d'expressar-se en lletres i xifres. En cas de discrepància, preval la quantitat 
consignada en lletres, tret que dels documents que composin la proposició es 
desprengui una altra cosa).  

L’import de l’IVA, al 10 % , és de ..........euros. 

L’oferta econòmica presentada porta detall de la següent distribució: 

Exercici Pressupost Total

OFERTA 
ECONÒMICA

2021 (gener-desembre)

2022 (gener)

2019 (gener-desembre)

2020 (gener-desembre)

                    10% IVA

2018 (febrer-desembre)

 

Així mateix s’incorpora la resta de documentació i fitxes que s’indiquen a l’annex 3 
dels plecs de condicions econòmiques administratives sobre la documentació a 
incloure al sobre 3, les quals s’adjunten signats a la següent oferta econòmica. 

(Lloc, data i signatura del licitador)” 

 
La oferta econòmica serà la que resulti de la suma de totes les anualitats 
previstes al contracte 
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RESTA DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE AL SOBRE 3 

1 FITXES ECONÒMIQUES 
S’adjuntaran totes les fitxes econòmiques (Annex 6) degudament omplertes: 

 

o Fitxes dels serveis de la contracta (Fitxes E) 
o Fitxes serveis extraordinaris (Fitxes E) 
o Pressupost de licitació tipus (Fitxa E), per cada anualitat (2018, 2019, 

2020, 2021, 2022) 
o Fitxes econòmiques de material 

 

Tenint en compte que el contracte consta de diferents anualitats tal i com està 
especificat a l’apartat de confecció del preu, l’oferta també s’haurà de 
confeccionar atenent a aquesta casuística. Es recorda: 

• El contracte està previst que s’iniciï en data 1 de febrer de 2018 
• El material que s’ha de posar a disposició de la contracta no es 

començarà facturar en les certificacions mensuals com a preu per 
disponibilitat del material fins, com a mínim, l’1 de setembre de 2018 

• Durant els 4 anys de contracte hi ha una sèrie de vehicles i maquinària 
que l’Ajuntament posa a disposició del contractista que arribaran al final 
de la seva vida útil i que, arribat aquest moment, s’hauran de substituir 
per part del contractista en la forma prevista als plecs, amb el 
corresponent augment del cost del contracte. S’adjunta un resum de la 
informació del quadre de l’annex 4 com referència per tal de tenir-ho en 
compte en la configuració del preu de contracte anual: 

Unitats Descripció Preu unitari 
(subjecte a 

baixa) 

Data de 
posada en 

servei 

Vida útil 

1 Recol·lector CP 16 m3 143.000 € 01/03/2021 10 

1 Escombradora asp. 4,5 
m3 pert 

219.000 € 01/03/2021 8 

1 Vehicle lleuger 24.000 € 01/03/2019 10 
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1 Furgó caixa oberta grúa 45.000 € 01/03/2019 10 

1 Furgoneta inspecció 12.000 € 01/03/2021 10 

 

 

Per tant, algunes de les fitxes dels serveis poden ser les mateixes per una anualitat 
tipus, però les fitxes del PRESSUPOST DE LICITACIÓ TIPUS, que contemplen el 
resum de cada anualitat amb la seva casuística, haurà de preveure un valor diferent 
per cadascuna de les anualitats pressupostàries (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). 
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FITXA 2 (ANNEX 6) PRESSUPOST DE LICITACIÓ TIPUS 

 

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

(1)

(2)

(1)+(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

(1+2+3+4+5)

IMPORT ANUAL OFERTAT AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS
TOTAL (€/ANY) 15.000

TOTAL (€/ANY)
TOTAL COST ANUAL DELS SERVEIS (€/ANY)

2.  PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Fitxa E/LIC-01 FITXA PRESSUPOST  DE LICITACIÓ

1. PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
TOTAL (€/ANY)

 IMPORT ANUAL TOTAL DELS SERVEIS (€/ANY)

INVERSIÓ TOTAL ANUAL (DISPONIBILITAT + ASSEG)
TOTAL INVERSIÓ ANUAL (€/ANY)

TOTAL (€/ANY) (5)

% TOTAL (€/ANY)

% TOTAL (€/ANY)
BENEFICI INDUSTRIAL

IMPORT ANUAL TOTAL (€/ANY)
DESPESES GENERALS: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL DELS SERVEIS OBJECTE DE CONTRACTE

PRESSUPOST ANUAL D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS COMUNS

PRESSUPOST ANUAL CAMPANYES

IVA VIGENT
% TOTAL (€/ANY)

IMPORT ANUAL OFERTAT  SENSE IVA (€/ANY)

TOTAL INST. I SERV. COMUNS (€/ANY)

 

 

La partida de 15.000 euros (IVA inclòs) és fixa i no està subjecte a baixa. 
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2 OFERTA ECONÒMICA 
 

Un cop confeccionades totes les fixes econòmiques i una fitxa PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ TIPUS (annex 6) per cada anualitat, es prepararà un quadre 
resum amb el preu de la oferta econòmica com el següent: 
 
Exercici Pressupost Total

OFERTA 
ECONÒMICA

2021 (gener-desembre)

2022 (gener)

2019 (gener-desembre)

2020 (gener-desembre)

                    10% IVA

2018 (febrer-desembre)

 
 
La oferta econòmica serà la que resulti de la suma de totes les anualitats 
previstes al contracte. 
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3 OFERTA PER AL PREU MENSUAL DEL CONTRACTE 
Als efectes de comptabilització pressupostària de la nova contracta, cada licitant haurà 
d’indicar en un quadre com el següent el preu que, d’acord a la seva oferta, preveu 
certificar mensualment fins a la posada en servei dels nous vehicles (per tant, ha de 
tenir en compte que no s’abonarà res per aquest concepte d’acord al que està previst 
als plecs): 

 

MES IVA TOTAL

Juliol

Agost

Maig

Juny

Març

Abril

PROPOSTA CERTIFICACIÓ (sense IVA)

Febrer

 

4 ADQUISICIÓ DELS MITJANS MATERIALS PROCEDENTS DE 
L’ANTERIOR CONTRACTA 
El licitant presentarà un compromís d’adquisició del material (vehicles, 
maquinària i contenidors) per l’import del valor residual indicat per l’actual 
contractista (114.787,82 euros) a abonar directament a l’empresa que deixa el 
servei.  
No s’accepten adquisicions parcials de vehicles i maquinaria. 
Adquisició dels Mitjans materials procedents de l’anterior contracta pendents 
d’amortització i cedits en ús a l’adjudicatari fins la posada en servei del material 
de nova adquisició (Supòsit 6 indicat a l’apartat 4 del plec) 

5 ADQUISICIÓ DE SENSORS D’OMPLIMENT DELS CONTENIDORS 
El licitant presentarà un compromís d’adquisició, instal·lació i manteniment i 
gestió de fins a 300 sensors d’ompliment de contenidors connectats a un 
sistema de presa de dades en temps real. 
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6 BAIXA SOBRE EL PREU D’ADQUISICIÓ DEL MATERIAL QUE ES 
POSA A DISPOSICIÓ DE LA CONTRACTA UN COP FINALITZADA 
El licitant presentarà un quadre com el que es presenta a continuació, amb 
l’import pel que es compromet a que l’Ajuntament adquireixi el material que ha 
posat a disposició de la contracta a la seva finalització. 
La baixa serà sobre el preu total de tot el material que s’adquirirà al finalitzar el 
contracte en l’exercici de 2022. 
 

Oferta per l’adquisició dels vehicles posats a disposició de la 
contracta: 
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Valor adquisició 
ofert 2022  

Valor 
adquisició 2023 

Valor 
adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

4 Recol·lector CL 25 m3 01/09/2018 207.000         828.000,00     10

1 Rentacontenidors CL 01/09/2018 226.000         226.000,00     10

644,00 Contenidor lateral 3200L 01/09/2018 790,00         508.760,00     12

346,00 Contenidor lateral 2400L 01/09/2018 690,00         238.740,00     12

1,00 Puesta inicio soterrados 01/09/2018 35.500,00            35.500,00     6

3,00 Bufadora 01/09/2018 2.240,00              6.720,00     10

3,00 Desbrossadora/Motosierra 01/09/2018 1.000,00              3.000,00     10

3,00 Escombradora manual 01/09/2018 799,00              2.397,00     10

100,00 Sistema vacri 01/09/2018 424,00            42.400,00     10

2,00 Caixa oberta 5m3 01/09/2018 35.000,00            70.000,00     10

2,00 Vehicle lleuger 01/09/2018 24.000,00            48.000,00     10

3,00 Escombradora asp. 2 m3 01/09/2018 117.000,00         351.000,00     8

2,00 Escombradora asp. 4,5 m3 pertigas 01/09/2018 219.000,00         438.000,00     8

1,00 Cisterna 8 m3 01/09/2018 135.000,00         135.000,00     10

3,00 Furgoneta neteja pressió 01/09/2018 50.000,00         150.000,00     10

13,00 Sistema geoposicionament 01/09/2018 760,00              9.880,00     10

1,00 Equips informàtics i software 01/09/2018 6.175,00              6.175,00     10

732,00 Sistema identificació aut cont 01/09/2018 3,00              2.196,00     10

4,00 Sistema identificació aut veh 01/09/2018 6.680,00            26.720,00     10

6,00 Carretó 01/09/2018 500,00              3.000,00     10

400,00 Identificació contenidors 01/09/2018 300,00         120.000,00     10

1,00 Software i identificació targetes 01/09/2018 7.160,00              7.160,00     10

1,00 Furgoneta inspecció 01/09/2018 12.000,00            12.000,00     10

1,00 Pesatge 01/09/2018 17.186,00            17.186,00     10

1,00 vehicle mant 01/09/2018 50.000,00            50.000,00     10

TOTAL A -                      -                  -                  

Valor adquisició 
2022  

Valor 
adquisició 2023 

Valor 
adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera GEESINK 01/03/2021 143.000,00 143.000,00    10

1,00 Escombradora baldejadora 01/03/2021 219.100,00 219.100,00    10

1,00 Piaggio Porter 01/03/2019 28.250,00 28.250,00      10

1,00 Furgó caixa oberta amb grúa 01/03/2019 45.000,00 45.000,00      10

1,00 Vehícle inspecció 01/03/2021 14.512,93 14.512,93      10

TOTAL B -                      -                  -                  

TOTAL A+B -                    -                -                

 Total Inversió 
(€/any) 

Període
(anys)

Unitats Descripció
Data  Inici 

Amortització
Preu unitari 

(€)
 Total Inversió 

(€/any) 

Període 
d'amortització 

(anys)

Unitats Descripció Data  Inici
Preu unitari 

(€)

 

 

 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
MUNICIPALS, NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  

   

 64 

ALTRES GENERALITATS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES 
OFERTES 
Cal destacar que, es limita l’extensió de la memòria tècnica a presentar per les 
empreses licitadores (SOBRE 2)  a 500 Pàgines format DIN-A4 a simple cara 
(o 250 fulls a doble cara). En cas de presentar documentació en format DIN-A3 
es consideraran com 2 DIN-A4, sense tenir en compte els plànols i annexes. 
Qualsevol modificació que es produeixi al llarg de la contracta implicarà 
l’actualització o l’aportació de la nova fitxa corresponent del servei, inclòs els 
plànols corresponents o l’actualització dels quadrants de programació global 
dels serveis. Aquestes fitxes, plànols o quadrants de programació dels serveis 
hauran de ser lliurats a l’Ajuntament abans de l’inici de la modificació i hauran 
de ser acceptats pels serveis tècnics corresponents. 
Tal com s’ha anat apuntant en els capítols anteriors, les empreses concursants 
podran introduir en la seva proposta les millores que considerin més 
convenients per a la realització del objecte del contracte i les prestacions 
definides en aquest plec. Amb aquesta finalitat, les empreses presentaran una 
OFERTA ÚNICA que es cenyirà al màxim possible al que es demana en aquest 
plec de prescripcions tècniques i econòmiques.  
La no presentació de la proposta d’acord amb les especificacions d’aquest 
capítol i dels annexos corresponents podrà comportar l’exclusió del concurs de 
l’empresa licitadora. 
Les ofertes hauran de presentar-se en català o castellà i el format paper amb 
que cal presentar és amb fulls A4, amb paper ecològic o reciclat i a doble cara. 
La cartografia i material gràfic podrà ser presentat en fulls fins a A3 reciclat o 
ecològic.  
També caldrà presentar tota la documentació en suport informàtic amb arxius 
Word per a textos, Excel per a taules i Access per a base de dades. Els arxius 
hauran de ser oberts i no protegits. La cartografia haurà de presentar-se en 
format PDF i DWG. 
En cas de discordança prevaldrà el document presentat en suport paper. 
El contingut de les ofertes un cop presentades, passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament, sense que l’empresa licitadora o contractista tingui dret a cap 
contraprestació econòmica per aquest fet. 

 

 

 

 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
MUNICIPALS, NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  

   

 65 

ANNEX 4 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
La Mesa de Contractació es composa de:  
 
- President: Sr. Eduard Sanz García, President Àmbit de Territori i Sostenibilitat 
i en substitució,  Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Regidor delegat de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
- Vocals: Sr. Javier Vicen Encuentra, Interventor municipal i en substitució, Sra. 
Veronica Barquero Miro, Tresorera municipal;  Sr. Pedro Carmona Pérez, 
Secretari municipal i en substitució, Sr. Carlos Penela Sánchez, Director UJA 
Àmbit Acció Social i Ciutadania; Sr. Josep Mª Ferré Bargalló, Coordinador de 
l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, i en substitució Sra. Camen Carmona 
Pascual, Coordinadora General d’Àmbits; i el Sr. Josep Maria González Lara, 
Director del Servei de Manteniment i Espai Públic i en substitució, Sr. Juanma 
Castejón Vázquez, Coordinador Operatiu de l'Espai Públic 
 
- Secretari de la Mesa de Contractació: Sr. Alejandro Muñoz Blasco, Lletrat de 
Territori i Sostenibilitat i en substitució, Sra. Begoña Banach i Gil, Directora de 
la UJA de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ahernandez@esplugues.cat
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ANNEX 5 

 
SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


	CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE 2
	rESTA DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE AL SOBRE 3
	1 fitxes econòmiques
	2 OFERTA ECONÒMICA
	3 oferta per al preu mensual del contracte
	4 ADQUISICIÓ DELS MITJANS MATERIALS PROCEDENTS DE L’ANTERIOR CONTRACTA
	5 ADQUISICIÓ DE SENSORS D’OMPLIMENT DELS CONTENIDORS
	6 baixa sobre el preu d’adquisició del material que es posa a disposició de la contracta un cop finalitzada
	ALTRES GENERALITATS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES


