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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,   
DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, 
PASSEIG MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DEL MASNOU 

 
1.Objecte del contracte. 
 
El present plec té per objecte la contractació dels serveis de recollida de residus, neteja 
viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou d’acord amb el plec de 
prescripcions tècniques particulars,  mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació.  
 
La codificació objecte del contracte és el següent: 
 

- CPV (vocabulari Comú de Contractes) 
 
90511300-5 (servicios de recogida de basuras) 
90610000-6 (servicios de limpieza y barrido de calles) 
 

- CPA (Classificació de Productes per Activitats) 
 
38.11 (Residuos no peligrosos; servicios de recogida de residuos no peligrosos) 
39.00.1 (Servicios de saneamiento y limpieza) 
 
Aquesta codificació correspon a la categoria 16 de l’annex II 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 (en endavant TRLCSP).  
 
Les generalitats del servei, funcionament, mitjans materials i recursos humans, i la gestió 
i control del servei es troben regulats al plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
2. Necessitats administratives a satisfer. 
 
Les necessitats administratives a satisfer, als efectes del que disposa l’article 22 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, estan acreditades en l’expedient corresponent. 
 
3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. 
 
3.1. Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 19 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 té naturalesa administrativa. 
 
D’acord amb el que determina l’article 10 del TRLCSP, en relació amb la categoria 16 de 
l’annex II del TRLCSP es tracta d’un contracte administratiu de serveis.  
 
3.2. Tenen naturalesa contractual el present plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’aquest tipus, així 
com el plec de prescripcions tècniques particulars reguladores del servei. 
 
En tot el que no estigui previst en aquests regirà:   
 

1) El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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2) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

3) En allò que no estigui derogat pel  TRLCSP i el seu reglament de 
desenvolupament, el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.  

4) Subsidiàriament, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i normes 
complementàries.   

5) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya i la resta de normes de dret administratiu. 
Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i,e n el seu 
defecte,  regiran les normes de dret privat aplicables si escau. 

 
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, 
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.  
 
Així mateix, la prestació del servei objecte del contracte haurà d’observar la normativa de 
caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos els convenis 
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació.  
 
3.3. Davant qualsevol discrepància entre el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars prevaldrà l’ establert en el present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en tot allò que li sigui propi. Per tant, es tindran per 
inaplicables o inexigibles les prescripcions tècniques que discrepen o no s’ajusten al 
disposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
4. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
 
L’expedient es tramitarà de forma ordinària mitjançant procediment obert,  de conformitat 
amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP.   
 
L’adjudicació d’aquest contracte es farà a favor de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, per procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris 
d’adjudicació en virtut d’allò que estableixen els articles 150.1 i 157 i ss del TRLCSP.  
 
Com sigui que el valor estimat del present contracte és superior a 207.000 €, es troba 
subjecte a regulació harmonitzada. En conseqüència, són susceptibles de recurs especial 
en matèria de contractació l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que ha de regir la licitació, així com la resta d’actes que 
determina l’article 40 del TRLCSP, en els termes que estableixen els articles 41 i ss del 
TRLCSP.   
 
El procediment per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb l’article 142 en relació amb 
l’article 159 del TRLCSP, s’anunciarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) amb una 
antelació mínima de 52 dies naturals, a comptar des de la data de la seva remissió a 
l’oficina de publicacions de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la 
presentació de proposicions. Així mateix, la licitació es publicarà al Butlletí Oficial de 
l’Estat i al perfil del contractant del web de l’Ajuntament, en els termes previstos a l’article 
142 de la TRLCSP, amb una antel·lació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a 
últim per a la presentació de les proposicions, on es farà constar la data de remissió de 
l’anunci al DOUE. 
 
5. Perfil de contractant 
 
Tota la documentació i actes que afectin el contracte i que, d’acord amb la Llei i per raó 
del procediment, exigeixin publicitat, es publicaran al perfil de contractant. Això sense 
perjudici de les publicacions en els diaris oficials que, si escau, puguin correspondre. 
 
La forma d’accés públic al perfil de contractant de l’Ajuntament del Masnou és a través 
del web www.elmasnou.cat (Perfil de contractant). 
  

http://www.elmasnou.cat/
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6. Durada del contracte. 
 
La durada del contracte s’estableix en quatre anys des de l’acta d’inici del servei, que 
haurà d’estar signada pel responsable del contracte i el representat de l’empresa 
adjudicatària.  
 
El contracte es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys més, per mutu acord de les 
parts abans de la finalització del contracte o de la seva pròrroga. La voluntat de no 
prorrogar el contracte s’haurà de manifestar per part de l’adjudicatari amb una antelació 
mínima de 6 mesos.  
 
7. Valor estimat del contracte. Pressupost de licitació i preu.  
 
7.1.- La determinació del preu del contracte es realitza mitjançant una quantitat a tant 
alçat.  
 
7.2.- El pressupost màxim d’aquest contracte és de 7.289.004,04 euros, IVA exclòs, 
corresponent a un pressupost anual màxim de 1.822.251,01 €, IVA exclòs.  
 
El percentatge d’ IVA aplicable és del 10% 
 
El pressupost màxim d’aquest contracte, IVA inclòs, és de 8.017.904,44 €, corresponents 
a un pressupost anual de 2.004.476,11 €.   
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes necessaris per la 
realització del servei, d’acord amb la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats de l’ajuntament del Masnou.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir la seva oferta en la quantitat esmentada, i 
segons el model d’oferta econòmica, i hauran d’indicar l’ IVA aplicable com una partida 
independent.  
 
7.3. El valor estimat del contracte, a efectes de la present licitació, és de 11.662.406,46 €, 
que comprèn la durada inicial del contracte, les eventuals pròrrogues i les possibles 
modificacions del contracte. 
 

8. Consignació pressupostària i anualitats  
 
8.1. Per a l’any 2014 la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
MS 16200 22700 Recollida de rebuig  
MS 16201 22700 Recollida Brossa Orgànica  
MS 16300 22700 Neteja de carrers  
MS 17900 22700 Servei de neteja de la platja  
MS 16202 22700 Recollida selectiva  
 
8.2. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, aquestes 
aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que en els pressupostos corresponents 
s’habilitin i la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els Pressupostos Municipals respectius d’acord amb la següent distribució per 
anualitats:  
 

Any Període Mesos Import 

2014 Novembre-
Desembre 

2 334.079,35 € 

2015 Gener-Desembre 12 2.004.476,11 € 

2016 Gener-Desembre 12 2.004.476,11 € 
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2017 Gener-Desembre 12 2.004.476,11 € 

2018 Gener-Octubre 10 1.670.396,76 € 

 
 
9. Capacitat per contractar. 
 
9.1. Podran concórrer a aquesta licitació i celebrar aquest contracte les persones naturals i 
jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica (requisit, aquest últim, que serà substituït per la 
corresponent classificació d’acord amb el TRLCSP) i que no es trobin compreses en cap de 
les circumstàncies que impedeixen contractar amb l'Administració pública, previstes a 
l'article 60 del TRLCSP. 
 
Les persones jurídiques acreditaran la seva capacitat d’obrar de conformitat amb el que 
estableix l’article 72 del TRLCSP. 
 
El contracte s'atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d'empreses constituïda a l'efecte que s'obligui de forma solidària davant de l'Ajuntament i 
compleixi amb el que preceptua l'article  59 del TRLCSP, en relació amb l'article 24 
RGLCAP. 
 
Quan sigui exigible la classificació empresarial totes les empreses que concorrin 
agrupades en unions temporals han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim 
d’acumulació previst a l’article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups indicats a 
en les clàusules següents del present plec.  Per als casos dels en què sigui exigible la 
classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, els que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquests últims la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
 
9.2. L’activitat del licitador ha de tenir relació directe amb l’objecte del contracte, segons 
resulti dels estatuts o regles fundacionals respectives, i ha d’acreditar disposar d’una 
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del 
contracte.  
 
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 comercials adients o la 
presentació de les certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per 
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en 
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 
l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia 
igual o superior a la prevista a l’article 16 del TRLCSP, o, en cas contrari, un informe de 
reciprocitat. 
 
9.3. No podran participar a la licitació, de conformitat amb l’article 56 del TRLCSP, 
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
documents preparatoris del contracte.  
 
9.4. La presentació de propostes pressuposa, per part del licitador, l’acceptació sense 
condicions de les clàusules d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques particulars 
i la declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb 
l’administració.   
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10. Garantia provisional.- De conformitat amb el que estableix l’article 103 del TRLCSP 
no s’exigeix la constitució de garantia provisional. 
 
11. Presentació de proposicions: lloc, termini de presentació, formalitats i 
documentació. 
 
11.1.- Lloc i termini de presentació.- La documentació per prendre part en la licitació es 
presentarà al Registre general de l’Ajuntament del Masnou, (C/ Roger de Flor, núm. 23, 
El Masnou), de 8.30 a 14 hores, dins el termini que es determini en l’anunci de licitació, 
que no serà inferior a 52 dies naturals comptats des de la tramesa de l’anunci al Diari 
Oficial de la Unió Europea. La licitació es publicarà també al BOE amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals a l’últim establert per a la presentació de proposicions.  
 
Les proposicions també es poden enviar per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim 
establert en l’anunci corresponent. La seva tramesa s’haurà d’anunciar mitjançant tèlex, 
telegrama o fax  al 93. 557.17.01, el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, 
en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. També 
es podrà anunciar per correu electrònic a l’adreça adm.municipal@elmasnou.cat i 
únicament serà vàlida si existeix constància de la transmissió i recepció, de les dates i del 
contingut íntegre de les comunicacions i s’identifica fefaentment al remitent i al 
destinatari. En aquest supòsit, s’haurà d’imprimir còpia i registrar-la per incorporar-la a 
l’expedient. 
 
Sense la concurrència d’aquests requisits la proposició no serà admesa si és rebuda per 
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la fi del termini assenyalat. 
  
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense que s’hagi rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
En tot cas, i qualsevol que sigui la forma utilitzada pels licitadors per a la presentació de 
les proposicions, seran rebutjades aquelles que es presentin més enllà de les 14 hores de 
l’últim dia del termini assenyalat per a la seva admissió. 
 
Una vegada presentada una proposició, aquesta no es podrà retirar.  
 
11.2.- Contingut de les proposicions.- La documentació esmentada haurà de presentar-se 
en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel 
licitador i haurà de presentar-se en tres sobres A, B i C 
 

 Sobre A: Documentació administrativa.  

 Sobre B: Documentació relativa a la proposta tècnica i resta de criteris que 
depenen d’un judici de valor.  

 Sobre C: Documentació relativa a la proposició econòmica i resta de criteris 
quantificables de forma automàtica.  

 
Els sobres aniran tancats, acompanyats d’instància (en el que s’identifiquin les dades de 
la persona, el procediment al que licita i els documents que presenta), i a la part exterior 
hi figurarà el nom, el telèfon, el correu electrònic i firma del licitador. 
 
Dins de cadascun dels sobres s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels 
documents que s’hi incloguin, així com la documentació que es detalla a continuació: 
 
Sobre A  
 
Denominat de documentació administrativa, expressarà la inscripció de: “Documentació 
administrativa per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de 
recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del 
Masnou , presentada per ……………….” i contindrà la documentació següent: 

 

mailto:adm.municipal@elmasnou.cat
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a) Índex. Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.  
 

b) Aquella que acrediti la personalitat jurídica de l’empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracti 
de societat o persona jurídica, poder notarial per representar a la persona o 
entitat (inscrit en el registre mercantil o en el registre oficial corresponent), DNI 
del representant i l’escriptura de constitució de la societat degudament inscrita 
al Registre corresponent.  

 
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per 
integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat i capacitat i, a més, cal indicar en un document privat el nom de les 
empreses que la formen, el percentatge de participació de cadascuna d’elles en 
l’entitat, i la persona o ens designat per exercir, durant la vigència del contracte, la 
plena representació de la unió davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas de resultar 
adjudicataris. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar 
signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió. 
 

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 
58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 
 
c) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP,  expedida per 
l’òrgan competent de l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà 
de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini 
per presentar les proposicions. 

 
d) Alta de l’ IAE referit a l’exercici corrent o últim rebut de l’ impost en l’epígraf 

corresponent a l’objecte del contracte. Aquests documents s’hauran de 
presentar acompanyats del corresponent justificant de què segueix donat d’alta 
en l’ epígraf esmentat. No obstant, quan l’empresa no estigui obligada a 
presentar aquests documents, s’acreditarà aquesta circumstància mitjançant 
declaració responsable (article 15.1 del RGLCAP).  

 
e) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de la 

Seguretat Social d’acord amb l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan 
competent, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis 
mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions. 

 
Tanmateix la documentació esmentada a les 3 lletres anteriors (c), d) i e)) es podrà 
substituir per declaració responsable de trobar-se al corrent d’aquestes obligacions en 
el moment de presentar l’oferta amb el compromís d’aportar-la, per part del proposat 
adjudicatari, en el termini màxim de 10 dies hàbils des del requeriment efectuat per 
l’administració.  

 
f) Número d’identificació fiscal. 
 
g) Manifestació del proponent de no concórrer en cap de les situacions o 

circumstàncies que estableix l'article 60 del TRLCSP que comporten la 
prohibició de contractar amb l'administració pública. 

 
h) Declaració responsable que acrediti el compliment de les obligacions derivades 

de la normativa reguladora de la higiene en el treball i de riscos laborals. 
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i) Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació en relació als 
actes de tràmit (esmenes, aclariments o ampliacions de la documentació 
relatives a les ofertes presentades pel licitador).  

 
j) Declaració responsable de no existència de deutes de naturalesa tributària amb 

aquest Ajuntament. El mateix Ajuntament, d'ofici, acompanyarà el corresponent 
justificant a la proposta d'adjudicació. 

 
k) Documents acreditatius de la solvència econòmica i tècnica.  

 
Empresaris espanyols i estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu: Documentació justificativa 
de disposar de la corresponent classificació  empresarial.  A aquest efecte els 
licitadors han d’acreditar estar classificats en el grup, subgrup i categoria 
següents:  

 
GRUP R SUBGRUP 5 CATEGORIA D  

 
GRUP U SUBGRUP 1 CATEGORIA D 

 
Només per les empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu en els termes que 
disposen els articles 66.1 i 84 del TRLCSP i l’article 9.2 RGLCAP: 

 
Solvència econòmica i financera, en els termes de l’article 75 del TRLCSP 

següents: 
 

- Les comptes anuals presentades al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. Serà necessari acreditar que, segons l’últim balanç que d’acord 
amb la legislació aplicable hagi hagut d’aprovar l’entitat, aquest reflecteixi 
l’existència d’uns fons propis positius.   

 
Solvència tècnica o professional establerta a l’article 78 del TRLCSP següent:  
 

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els darrers 3 anys que 
inclogui import, dates i destinatari públic o privat. Els treballs o serveis efectuats 
s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució en els termes que estableix 
l’article 78 del TRLCSP. Per ser admesos a la licitació els licitadors hauran 
d’acreditar la realització d’un servei anàleg al de l’objecte del contracte en cada un 
dels tres anys per un import mig anual equivalent al 50% del preu màxim anual del 
contracte.  

 
l) Si l'empresa consultada és estrangera, a més, declaració de sotmetre's a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que li pugui correspondre. 

 
m) Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Comunitat 

Europea, a més d’acreditar la seva plena capacitat per contractar i obligar-se 
conforme a la legislació del seu Estat i a la seva solvència econòmica i 
financera, tècnica o professional, hauran de justificar mitjançant informe de la 
respectiva representació diplomàtica espanyola, que s’adjuntarà a la 
documentació que es presenti, que l’estat de procedència de l’empresa 
estrangera admeti, a la vegada, la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració, de forma substanciosament anàloga. Tot això 
d’acord amb el que estableix l’article 55 del TRLCSP.  

 
Els licitadors podran presentar l’anterior documentació original o per fotocòpia, amb 
l’obligació de validació establerta a la clàusula 16a del present plec de clàusules 
administratives particulars. 
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En substitució dels documents assenyalats als apartats anteriors les empreses podran 
aportar, sempre que la informació requerida en els apartats anteriors estigui actualitzada i 
es contingui en els registres esmentats: 

 
 a.- Certificat d’inscripció a la Unitat del Registre de Licitadors de la Diputació 
de Barcelona.  
 

Les empreses licitadores hauran d’aportar el certificat d’inscripció a la Unitat del 
Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona emès pel Servei de 
Contractació i Inventari (carrer Còrsega, 270, 5è, de Barcelona, telèfon d’informació 
93 402 06 51). 
 
O bé, 

b.- Declaració d’inscripció de l’empresa en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

 
En el cas que el licitador estigui inscrit en Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (en endavant RELI), creat pel Decret 
107/2005 de 31 de maig, pot aportar una declaració responsable conforme 
l’empresa està inscrita en el RELI, d’acord amb els models 1) i 2) que es detallen al 
final d’aquest apartat (vigència total o parcial de les dades contingudes en el RELI, 
respectivament) i que s’hauran de presentar dins el sobre A de documentació.  
 
La inscripció en el RELI eximeix a l’empresa del lliurament en el sobre A de la 
documentació que consti en l’ esmentat registre (sempre que aquestes dades 
figurin inscrites i correctament actualitzades), atès que serà el propi òrgan de 
contractació que, d’ofici, accedirà per mitjans electrònics, de forma directa i segura, 
a les dades contingudes en el mateix. 
 
A aquest efecte, les empreses que aportin declaració de la inscripció al RELI, 
només estan obligades a incorporar en el sobre “A” la documentació referida a les 
dades sol·licitades en aquest plec que no figurin en el Registre esmentat, o aquelles 
que no estiguin vigents o actualitzades. Això sense perjudici de les facultats de 
l’ajuntament per sol·licitar a l’empresa, durant el període d’esmena de defectes, 
qualsevol mancança o caducitat que detectin; així com qualsevol aclariment o 
documentació complementària.  

 
MODEL 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLENA VIGÈNCIA DE DADES EN EL 
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. 
 
(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 
representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al carrer 
....................... núm. ................. amb NIF núm. .......................................... 
 
DECLARO 
 
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia ….. (dia, 
mes i any d’alta), amb número d’inscripció …… i que les dades que hi consten, en el dia 
d’avui, són plenament vigents. 
 
Lloc i data  Signatura 
 

 

MODEL 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA PARCIAL DE DADES EN EL 
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. 
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(Nom del/de la sotasignat/da)……………………, amb DNI núm. .......................... en 

representació de l’empresa ………................................................. amb domicili al carrer 

......................., núm. ................. amb NIF núm. .......................................... 

 
DECLARO 
 
sota la meva responsabilitat, que l’empresa que represento està inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya des del dia ….. 
(dia, mes i any d’alta), amb número d’inscripció ……, i que les dades que n’hi consten, en 
el dia d’avui, són vigents, excepte per les següents: 
 
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI) 
 
En relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la documentació 
següent: 
 
(descripció de la documentació aportada) 
 
Lloc i data  Signatura 
 

Sobre B (Documentació relativa a la proposta tècnica i resta de criteris de valoració que 
depenen d’un judici de valor) 
 
Denominat de documentació relativa a la proposta tècnica i resta de criteris de valoració 
que depenen d’un judici de valor i haurà de dur la inscripció següent:  “Documentació 
relativa a la proposta tècnica i resta de criteris de valoració d’ofertes que depenen 
d’un judici de valor per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels 
serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del terme 
municipal del Masnou , presentada per ……………….” haurà de contenir la 
documentació següent: 

 

 Relació numerada de la documentació inclosa. 

 Una memòria tècnica detallada per a tots els serveis (neteja viària, neteja de les 
platges i passeig marítim i recollida selectiva de tots els residus) on s’explicarà de 
forma detallada per a cada tipus de servei, la programació i sistemàtica operativa, 
el dimensionat i freqüència dels tractaments, la composició dels equips i el 
número d’itineraris necessaris, les característiques tècniques i ambientals del 
material previst d’adquirir de nou, la relació de mitjans materials i recursos 
humans directes necessaris, i la justificació del compliment de les normes 
tècniques per a cada màquina/equip prevista adscriure al servei. 

Nota: no es pot indicar termini de lliurament dels nous equips, donat 
que puntua com criteri automàtic en el sobre C i seria causa 
d’exclusió 

 Fulls resum del servei ofert tant per la neteja viària i platges i passeig marítim com 
per la recollida de residus segons els formularis indicats en els annexos 5.1,5.2 i 
5.3. del plec prescripcions tècniques (PPT) 

 Informació gràfica, d’itineraris i propostes de serveis, (Còpia digital en arxius pdf i 
arxius gràfics). 

 Programa de posta en marxa inicial per a la implantació de tots els equips i 
serveis, indicant els vehicles aportats en la posta en marxa i mitjans dels que es 
disposa, per iniciar els serveis de forma immediat a la signatura del contracte. 

 Quadre resum operatiu de totes les tasques i serveis previstos en el projecte, i 
resum explicatiu i/o indicació de la ubicació dins la memòria, d’aquella 
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documentació necessària per justificar els serveis demanats al llarg del plec i 
puntuables en els criteris de valoració. 

 Còpia digital de la documentació en paper presentada en format .pdf. En cas de 
discrepància, prevaldrà la documentació presentada en paper.  

 Annex V. Model de compromís d’adscripció de mitjans en la fase d’implantació 

 Annex VI. Model de compromís d’adscripció de mitjans en la fase posterior a la 
implantació 

 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot incloure 
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la 
proposició econòmica i documentació dels criteris avaluables de forma 
automàtica. L’ incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la 
licitació. 

 
 
Sobre C (Proposició econòmica i resta de criteris quantificables de forma automàtica) 
 
Denominat de documentació relativa a la proposició econòmica i resta de criteris 
quantificables de forma automàtica s’ajustarà al model inclòs en annex. El sobre es 
presentarà tancat i haurà de dur la inscripció següent “Documentació relativa a la 
proposició econòmica i resta de criteris quantificables de forma automàtica per a la 
contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de recollida de residus, 
neteja viària, passeig marítim i platges del terme municipal del Masnou , presentada 
per ……………….” i haurà de contenir la documentació següent: 
 

 Proposició econòmica i declaracions responsables, d’acord amb el model de 
proposició econòmica i resta de criteris quantificables automàticament establert en 
annex I 

 Estudi econòmic-financer referit al cost de l'explotació  del servei, efectuat d’acord 
amb el format general de presentació indicat a l’annex 5.4, del PPT en ordre a 
justificar tots els preus de la oferta. 

 

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició. 

  

12. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, consten en annex al plec de 
prescripcions tècniques particulars les condicions dels contractes laborals dels 
treballadors afectats.  
 
13. Mesa de contractació.- La Mesa de contractació, i d’acord amb el que estableix la 
Disposició Addicional segona del TRLCSP, estarà constituïda de la forma següent: 
 

- President: El regidor delegat de Manteniment i Serveis.  
- Substitut el regidor delegat d’Urbanisme. 
- Vocals: 

- El regidor designat per a cada Grup Municipal.  
- El cap de la Unitat de Manteniment i Serveis. 
- La tècnica de Medi Ambient. 
- L’ enginyera municipal. 
- La interventora. 
- La secretària general. 
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- Un/a funcionari/a de l’Ajuntament, que farà les funcions de secretària de la Mesa, 
amb veu i sense vot. 

 
En les reunions de la Mesa podran incorporar-se els funcionaris o assessors 
especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els 
quals actuaran amb veu però sense vot. 

 
14. Criteris d’adjudicació del contracte.  
 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són, d’acord amb la 
ponderació que a continuació es detalla, els següents:  

14.1. Criteris que depenen d’un judici de valor (36%). Documentació a incloure en el 
sobre B      Fins un màxim de 76 punts 

 
 

 Puntuació (màxim 76 punts) 

a. Instal·lacions, gestió, vehicles i 
maquinària 

Fins a 12 punts 

b. Recollida de residus Fins a 38 punts 

c. Neteja viària i neteja platges i 
passeig marítim 

Fins a 26 punts 

Aquests criteris es valoraran d’acord amb els subcriteris i consideracions següents: 

 
 

 a. Instal·lacions, Gestió , Vehicles i maquinària     fins a  12 punts 

Aportació de maquinària pròpia i elements auxiliars per 
assumir la fase d'implantació dels serveis. Programa de 
posta en marxa 

    

  
 Es valoraran les característiques tècniques dels equips 
previstos aportar al llarg de la fase de trànsit, i la 
quantitat d'equips aportats per garantir el servei. 

  2 punts 

 
Gestió del servei 

    

  
Característiques del sistema de geolocalització de flotes 
per a la gestió del servei. 

  3 punts 

  

Valoració de la proposta d'imatge del servei, tant de la 
uniformitat del personal com dels vehicles adscrits 
d’acord amb el manual d’Imatge corporativa de 
l’Ajuntament del Masnou. 

  2 punts 
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Millores  

  

Millores al servei, en els mitjans mecànics, en serveis 
específics  o a lliure disposició, que els licitadors 
incorporen en la seva oferta sense cost addicional per 
l’Ajuntament, amb la voluntat de millorar les prestacions 
sol·licitades en aquest plec de condicions. 

  5 punts 

 
 
 

  b. Recollida de residus     fins a  38 punts 
 

b.1) Abast i capacitat del conjunt de la proposta tècnica de 
serveis de recollida de Residus, inclosa la recollida selectiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 punt 
 
 
 
 
 
 

4 punts 
 
 
 

2 punts 

  

  

Proposta d’organització del servei de recollida de Resta i 
FORM  
 

Per la valoració d’aquest criteri és necessari l’aportació 
de càlculs justificatius pel dimensionament de la xarxa 
de contenidors de recollida de resta i FORM ºprevistos 
implantar en base a un estudi marc de generació de 
residus i quantitats de cada fracció de residus previstes 
recollir 

 

  

Proposta d’organització del servei de recollida Selectiva  que 
abasti la major extensió del municipi possible i redueixi les 
zones sense possibilitat de selecció dels residus, i que alhora 
prevegi la recollida selectiva per a grans generadors 
 

Per la valoració d’aquest criteri és necessari l’aportació 
de càlculs justificatius pel dimensionament de la xarxa 
de contenidors de recollida selectiva en base a un 
estudi marc de generació de residus i quantitats de 
cada fracció de residus previstes recollir 
 

  

Valoració de la proposta d’organització dels serveis pels àmbits 
actuals de recollida manual preveient l’eliminació progressiva 
d’aquests serveis allà on sigui viable i les propostes 
d'implantació de la recollida selectiva en aquestes zones amb 
recollida manual 

  
Antiguitat i característiques dels vehicles recol·lectors aportats 
per a la prestació dels serveis 

  

Valoració dels mecanismes tècnics que permeten la 
compatibilitat dels vehicles emprats per la recollida selectiva 
d’Envasos i Paper per que també puguin ser utilitzats en els 
serveis de recollida de Resta o FORM 
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S’atorgarà la puntuació màxima a aquella proposta que presenti les millors 
avantatges tant tècniques com organitzatives  a judici de valor tècnic.     

b. 2) Recollida de voluminosos 
 

  

Es tindrà en consideració: 
 
Organització dels serveis de recollida de voluminosos, 
valorant especialment les millores sobre les recollides no 
concertades. 

 
 
 
 

2 punts 
 
 
 

1 punt 

  

Les característiques i capacitat del vehicle destinat a la 
recollida de Voluminosos,  i l'adaptació del vehicle per a 
d’altres serveis de recollida de residus, neteja o transport de 
residus  

 
La valoració serà raonada.     

 

b. 3) Contenerització, reposició i manteniment de 
contenidors 

  
 
 

Fins a 4 
punts  

 
 

Fins a 5 
punts 

 
 
 
 

Fins a 5 
punts 

 
 

Fins a 2 
punts 

  

 Valoració de la proposta d'unificació dels serveis de 
recollida de contenidors en superfície i contenidors 
soterrats. 
 

  

 Valoració de la proposta d’adequació dels 
contenidors soterrats de la plaça Ramon y Cajal, per 
poder ser recollits amb els serveis de recollida de 
contenidors en superfície. 
 
 

  

 Valoració de millores respecte del programa mínim 
establert per al manteniment i neteges de 
contenidors, i de la reposició de contenidors en totes 
les fraccions i tipologies de contenidor en servei. 

  
 Millores en totes les zones d’ubicació de contenidors 

envers la neteja i el manteniment dels espais. 

   
c. Neteja viària i neteja de les platges i passeig marítim      fins a  26 punts 
 
 
Abast i capacitat del conjunt de la proposta tècnica de serveis 
de neteja viària 

  

  

 Valoració de la facilitat de comprensió i concreció de la 
documentació gràfica descriptiva de la oferta prevista i 
aportació dels quadres resum. 
 

  2 Punts 
 
 
 

7 Punts 
  
  

2  Punts 
 
 
 

  
 Valoració de la proposta d’organització dels serveis de la 

Neteja Viària 
 

  

 Millora de la efectivitat del servei valorat en base a l 
’increment del número d'hores de servei efectiu en via 
pública garantit per la empresa en la seva oferta. 
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a. Oferta econòmica general  fins a 100 punts 

 
 
 
 
 
 

  
 Valoració de la proposta de serveis per la neteja en 

diumenges i festius 
 

3 Punts 
 
 

2 Punts 
 
 

5 Punts 
 
 
 
 
 

5 Punts 
  

  
 Valoració de la proposta de reforç i/o millora del servei 

campanya de caiguda de fulles 
 

  
 Quantitat i característiques tècniques i ambientals dels 

equips aportats de nova adquisició per la prestació dels 
serveis 

  
 Valoració i millora de la proposta d’organització i 

contractació externa, si escau, dels serveis de la Neteja 
de les Platges 

 
 

 

3.2. Criteris avaluables de forma automàtica (64 %). Documentació a incloure en el 
sobre C      Fins un màxim de 120 punts 

 

 Puntuació (màxim 120 punts) 

a. Oferta econòmica general Fins a 100 punts 

b. Altres criteris Fins a 20 punts 

 
Les fórmules per a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica són les 
següents:  
 

 
 
 
S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica i la resta d’ofertes obtindran la puntuació 
proporcional aplicant la següent fórmula de valoració econòmica: 
 

 

 
  
 
La baixa(i) correspon al percentatge de baixa en format numèric.  
Si la baixa és el 0,1%   x = 0,1.  
baixa(max) és la baixa màxima presentada i acceptada. 
 

Les ofertes econòmiques s’hauran de presentar d’acord amb el model annex i caldrà que 
vagin acompanyades de l’estudi econòmic al qual es refereix l’annex 5.4 del plec de 
prescripcions tècniques particulars 

Es comprovarà que existeixi coherència entre les partides incloses a l'estudi econòmic i 
els quadres resum del servei aportats en el projecte d'execució.  Caldrà presentar l’oferta 
econòmica d’acord amb el model annex i els quadres resum i pressupost indicats a 
l'annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques particulars. Si s'observen incoherències es 
sol·licitaran aclariments al respecte que, en cap cas, podran suposar modificació de 
l’oferta. I, en últim cas, pot comportar l’exclusió de l’empresa licitadora.   
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Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 
Pel que fa a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats en relació al preu, 
s’estarà als criteris que estableixen l’article 152 del TRLCSP i l’article 85 del RGLCP 
 
Els límits per determinar que una oferta conté un valor anormal o desproporcionat son els 
que es determinen als articles 85.1 a 85.4 del RLCAP. Les determinacions respecte els 
valors anormals o desproporcionats es recullen als articles 152 del TRLCSP i 85 del 
RLCAP. 
 
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes 
corresponents , estima que l’oferta econòmica no pot ser complerta com a conseqüència 
de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà de la classificació i 
acordarà l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord 
amb l’ordre que hagin estat classificades. En cas que estimés que l’oferta econòmica pot 
ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, 
serà d’aplicació l’article 95.2 del TRLCSP, i s’exigirà una garantia complementaria del 5% 
sobre l’ import de l’adjudicació. 
 
 

b. Altres criteris amb criteris 
quantificables automàticament 

  
 

 fins a 20 punts 

   
Import econòmic anual destinat a 
campanyes de sensibilització en cada 
una de les anualitats del contracte 

  6 
Valoració proporcional als imports oferts per  
totes les propostes. 

  

  
Bossa d'hores anuals per neteges 
addicionals en actes festius  

  8 

S'atorguen fins a 8 punts repartits de forma 
proporcional al conjunt d'hores de totes les 
ofertes,  sempre i quan la totalitat de les hores 
oferides siguin sense cost addicional per 
l'Ajuntament. Es requereix declaració expressa 
per la valoració d'aquest criteri. 

  

 Mínim temps d'arribada i posada en 
marxa de la maquinària de nova 
adquisició mitjançant declaració dels 
terminis de lliurament a per cada 
element i màquina de la contracta que 
s’obliga a  adquirir 

  3 

S'atorgaran 3 Punts a l'empresa que aporti i posi 
en marxa la totalitat de la maquinària prevista 
adquirir en un temps inferior. La resta 
proporcional al temps indicat.  

  

 Per l'aportació a la proposta de servei 
d'un dia addicional a la setmana de 
recollida de voluminosos concertada o 
no concertada. 

  3 

S'atorgaran 3 Punts a l'empresa que inclogui el 
dia addicional setmanal de recollida de 
voluminosos si el cost d'aquest dia addicional no 
està inclòs dins del pressupost i s'ofereix sense 
cost afegit per l'Ajuntament del Masnou.  

    

  
 
 
 
 

      

15. Qualificació de la documentació general. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es  procedirà a la qualificació de la 
documentació administrativa presentada pels licitadors en el sobre A), en acte privat, al 
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tractar-se d’una reunió d’estudi. La Mesa exclourà aquelles empreses licitadores que no 
aportin tota la documentació requerida, que l’hagin presentat fora de termini o que no 
acreditin la capacitat i/o solvència sol·licitades. 
 
Tanmateix, si s’observessin defectes materials esmenables en la documentació 
presentada es comunicarà verbalment als interessats i, si és el cas, es farà públic a 
través del tauló d’edictes de l’Ajuntament, fax o correu electrònic i concedirà un termini no 
superior a 3 dies hàbils, per tal que el licitador esmeni  l'error o el defecte. 
 
Quan no sigui possible corregir els vicis, defectes o omissions en els termes que 
s’estableixen en l’article 84 del RGLCAP, les proposicions seran rebutjades per la mesa 
mitjançant resolució motivada i, per tant, no es procedirà a l’obertura del sobre B.   
 
 
16. Obertura de proposicions.  
 
L’acte públic d’obertura del sobre B) (Proposta tècnica i resta de criteris que depenen 
d’un judici de valor), se celebrarà el cinquè dia hàbil següent d’ haver-se complert el 
termini de presentació de proposicions, a les 9:30 hores a la Sala de Plens, en el qual la 
Mesa de Contractació donarà a conèixer el resultat de l’acte de la qualificació de la 
documentació del sobre A), indicant els licitadors exclosos i les causes d’exclusió, i 
convidant als assistents a formular observacions que es recolliran en l’acta. Si aquest dia 
coincideix en dissabte o festiu, s’ajornarà fins el següent dia hàbil. No obstant això, quan 
calgués canviar el dia o l’hora d’aquesta obertura, la unitat administrativa encarregada de 
rebre les proposicions ho comunicarà formalment als licitadors. En aquest acte només 
s’obrirà la documentació relativa als criteris no quantificables automàticament, d’acord 
amb el que disposa l’article 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
entregant-se a l’òrgan encarregat de la seva valoració la documentació continguda en el 
mateix. En conseqüència, un cop realitzada l’obertura i lectura del contingut del sobre B) 
es fixarà, si és possible, data per la celebració de l’acta d’obertura de la resta de la 
proposició i es donarà per finalitzat l’acte públic.  
 
En tota la resta, aquest acte es desenvoluparà seguint les formalitats previstes a l’article 
26 i 27 del Reial Decret  817/2009, de 8 de maig i, en el que no estigui previst, per l’article 
83 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,  
deixant constància documental de tot l’ actuat. 
 
Si algun licitador anuncia a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per correu, 
mitjançant telegrama o telefax rebut dins del termini de presentació de proposicions, si no 
arriba abans de la data d’obertura del sobre A, l’obertura de pliques es verificarà l’onzè 
dia següent hàbil al d’expiració d’aquest termini i se’n donarà coneixement als licitadors. 
La ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor (Sobre B) es donarà 
a conèixer en l’acte públic d’obertura de la resta de documentació que integri la 
proposició (sobre C), el qual es realitzarà posteriorment, en la data i hora establerta per 
l’ajuntament. La celebració d’aquest acte es donarà a conèixer de forma prèvia a tots els 
licitadors i es publicarà al perfil del contractant.  
 
En el dia i hora assenyalat per aquest acte públic s’obrirà la documentació relativa als 
criteris d’adjudicació la ponderació del qual hagi d’efectuar-se mitjançant l’aplicació de 
fórmules, que començarà per la lectura i valoració assignada als elements de l’oferta que 
s’hagin de ponderar en funció de judicis de valor, obrint-se, posteriorment, el sobre B. En 
la valoració s’haurà de considerar el que disposa l’article 30 del Reial Decret 817/2009, 
de 8 de Maig.  
 
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa; 
excedís del pressupost base de licitació; variés substancialment el model establert o 
comportés error manifest en l’ import de la proposició; o existís reconeixement per part 
del licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada 
per la mesa en resolució motivada. 
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En tot cas, caldrà atendre als criteris de valoració i la seva ponderació que s'esmenten en 
aquest plec.  
 
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o 
desproporcionat, la Mesa està facultada per atorgar-li audiència. En tot cas, i un cop 
presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe tècnic del servei 
gestor del contracte, als efectes de resoldre sobre l’acceptació o rebuig de l’ oferta. 
 
Un cop determinada per la Mesa de Contractació la proposició econòmicament més 
avantatjosa, la invitació als licitadors que preveu l’article 87 del RGLCAP per tal que 
puguin exposar les observacions o reserves que considerin oportunes, podrà ser 
efectuada, a criteri de la Mesa, en acte públic, mitjançant remissió per correu electrònic, 
fax o publicació en el perfil de contractant, de la proposta d’adjudicació on constin els 
criteris de valoració i la ponderació aplicada per cada una de les ofertes admeses. Les 
observacions o reserves que vulguin exposar els licitadors hauran de formular-se per 
escrit i en el termini de dos dies hàbils següents a l’acte celebrat o remissió efectuada. La 
presentació d’aquestes observacions o reserves, que aniran dirigides a l’òrgan de 
contractació, seran presentades al registre general de l’Ajuntament del Masnou, C/ Roger 
de Flor núm. 23 del Masnou. 
 
La Mesa de Contractació emetrà proposta de resolució, que integrarà una classificació 
decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.  Als efectes de poder emetre la proposta, la 
Mesa de Contractació es reunirà les vegades que cregui convenient i podrà sol·licitar tots 
aquells informes tècnics que li puguin ser precisos.  
 
La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa, 
les Actes de tots els actes que hagi realitzats la mesa i, si s'escau, dels informes tècnics 
requerits es remetran a l'òrgan de contractació competent per tal que resolgui el 
procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb pronunciament exprés sobre les 
observacions o reserves presentades. 
 
17. Presentació de documentació, constitució de la garantia definitiva pel licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i adjudicació del 
contracte. 
 
17.1. El president de la Mesa de contractació, atenent a la proposta emesa per la Mesa de 
Contractació, a la classificació de les ofertes efectuades i als informes emesos conforme 
estableix l’article 151.2 del TRLCSP, prèviament a l’adjudicació requerirà al licitador que 
hagi presentat la que resulti l’ oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en el que hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació següent:  

 
- Els documents justificatius de què es troba al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’empresa ha d’aportar com a 
documents justificatius certificació administrativa positiva d’estar al corrent de 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb els 
articles 13.1 i 14.1 del RGLCAP, expedides per l’òrgan competent, la data de la 
qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del 
termini per presentar les proposicions. 
 

- Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.   
 

- Document acreditatiu d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, d’acord amb l’art. 
15 del RGLLCAP a través d’una del document acreditatiu d’alta en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, referida a l’exercici corrent, o de l’últim rebut 
de pagament, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost esmentat.  

 
Addicionalment, i en cas de no haver-se presentat amb anterioritat, l’adjudicatari 
haurà de presentar la documentació següent: 
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- Relativa a la personalitat i representació: La validació del poder de representació,    

que es realitzarà a la Secretaria General de l’Ajuntament del Masnou. 
 

Per tal d'obtenir la validació del poder de representació, haurà de presentar-se a la 
Secretaria General de l'Ajuntament una còpia autèntica o certificada de l'escriptura 
pública de constitució de la societat i, si escau, del poder de representació. 

 
Així mateix es procedirà a la compulsa de la documentació presentada per    
fotocòpia. 

 
- En el seu cas, rebut acreditatiu d’haver satisfet les despeses de publicitat de la 

licitació. 
 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’haguessin 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a allò que 
determina l’article 64.2 del TRLCSP.  
 

- Pòlissa  d’assegurança requerida en els plecs, així com rebut acreditatiu de la seva 
vigència.  
 

- Documents acreditatius que els treballadors que ocuparan per executar els 
contractes estan afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. Alternativament i en 
el seu cas, declaració responsable en què declarin no tenir encara contractats els 
treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i 
alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’ inici de la 
prestació de l’activitat contractada. 
 

- Qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per contractar.  
 
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, per no complir aquest amb el requeriment 
efectuat, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador següent en l’ordre que hagin 
quedat classificades les ofertes, i  en els termes previstos a l’article 151.2 in fine del 
TRLCSP perquè presenti la mateixa documentació.     
 
17.2.L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini de 5 dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació per part del licitador. L’adjudicació es notificarà a tots els 
licitadors, amb els requisits que estableix l’article 151.4 del TRLCSP,  i serà objecte de 
publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament del Masnou. 

18. Garantia definitiva 

Per respondre del correcte compliment del contracte i, particularment, dels conceptes 
enumerats a l’article 100 del TRLCSP i de la manca de formalització del contracte per 
causa imputable a l’adjudicatari, el licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa haurà de constituir a la Tresoreria Municipal una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, en el termini establert 
en l’article 151.2 del TRLCSP.  

Com a mitjà de garantia s'admetran, els establerts a l’article 96 del TRLCSP, amb els 
requisits establerts en l’art. 55 i ss del RGLCAP. 

La garantia definitiva assegurarà el compliment de l'objecte del contracte i les obligacions 
del contractista. Respondrà de les penalitats imposades al contractista, de les despeses 
originades a l’Administració per demora i incompliments del contractista, dels danys i 
perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte  i de la inexistència de 
vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia establert al contracte i, 
per tant, no es retornarà a l'adjudicatari fins que s'hagi emès la recepció i prèvia instrucció 
de l'expedient de devolució amb informe favorable de l’interventor municipal i del cap de 
la secció tècnica o del servei corresponent. 



 

 
19 

 La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució, haurà 
d’equivaler al 5% del preu d’adjudicació del contracte, de forma que l’ increment d’aquest 
a causa d’ampliacions de les prestacions del servei o per la confiscació parcial o total de 
la garantia per incompliment, obligarà al contractista a constituir una garantia 
complementaria. 

19.  Formalització del contracte. 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.  
 
Transcorreguts 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, el regidor del departament de Manteniment i Serveis requerirà a l’adjudicatari 
per a la formalització del contracte.  
 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el 
termini màxim de 5 dies següents a aquell en què s’hagués rebut el requeriment per part 
de l’ajuntament.  
 
La formalització del contracte s’enviarà al DOUE i es publicarà al perfil de contractant de 
l’ajuntament del Masnou i al BOE de conformitat amb el que estableix l’article 154.2 del 
TRLCSP.  

El contracte podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista, 
essent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.  

No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense formalitzar-se prèviament.  

 
20. Despeses a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Seran a compte de l’adjudicatari les següents despeses: 
 

a) Assumir totes les despeses que es derivin de l’execució del contracte i de la 
publicitat de la licitació. L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació, 
de conformitat amb el que disposa l’article 67.2-g) del RGLCAP, i que són a càrrec 
de I'adjudicatari, serà d’un màxim de 2.000 euros.   

b) Els tributs, taxes i impostos que derivin del contracte. 
c) Els de formalització pública del contracte.  

 
  

21. Execució del contracte. 
 
Els treballs objecte de la present contractació es realitzaran d’acord amb l’ establert en el 
present plec, en el plec de condicions tècniques particulars i per les instruccions que per 
la seva interpretació pugui dictar aquesta corporació per la millor realització del servei 
adjudicat, el qual serà supervisat i fiscalitzat en tot moment pel responsable del contracte. 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis prestats. 
 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de 
contractació, i les seves resolucions i acords seran immediatament executius. 
 
22. Pagament 
 
22.1. L’ import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant la presentació de les 
corresponents factures mensuals per part de l’adjudicatari, en els termes que estableix el 
capítol 10.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
Les factures mensuals i la factura anual de la part variable lligada a retribució per 
objectius, es desglossarà cada servei objecte del contracte. Cadascun dels imports 
desglossats de la factura mensual, a excepció del servei de neteja de la platja i passeig 
marítim, correspondrà a una dotzena part del preu anual de l’oferta de l’adjudicatari. En 
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relació a la neteja de la platja i passeig marítim, aquesta es facturarà mitjançant un 
prorrateig del preu anual entre els mesos d’abril i octubre, ambdós inclosos. 
 
En les factures mensuals, el contractista no podrà incloure la quantitat mensual 
corresponent a la retribució variable lligada a objectius fixada al capítol 10.3 del plec de 
prescripcions tècniques. Anualment, i en funció dels resultats quadrimestrals obtinguts 
dels diferents controls lligats a la retribució per objectius, i d’acord amb el mecanisme de 
valoració de la retribució variable prevista al capítol 10.3 del plec de prescripcions 
tècniques, l’Ajuntament autoritzarà la liquidació corresponent a la retribució per objectius 
que en resulti del conjunt de controls quadrimestrals efectuats. 
 
S’imputarà l’IVA vigent en cada període. 
 
El pagament del preu es realitzarà en els termes que estableix l’article 216 del TRLCSP. 
 
Les factures o documents de cobrament hauran d’ésser conformats pel tècnic municipal 
responsable del contracte i aprovada per l’òrgan municipal competent, amb caràcter previ 
al seu pagament. 
 
22.2. Als efectes previstos en la Disposició addicional 33a del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, introduïda pel Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, 
s’informa del següent: 
 

 L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 
Intervenció municipal. 

 L’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, d’acord amb el que determina 
la Disposició addicional segona del TRLCSP. Això sense perjudici de les 
avocacions o delegacions que poguessin efectuar-se amb posterioritat.  

 El destinatari encarregat de tramitar i supervisar les factures és el responsable del 
contracte designat en el present plec de clàusules administratives particulars.  

 
El contractista tindrà l’obligació de presentar les factures en el registre de factures de la 
Intervenció municipal, ubicat al carrer Roger de Flor, núm. 23, (horari d’oficines de 8:30 h 
a 14:00 h), perquè puguin ser trameses a la Unitat responsable del contracte per a la 
seva oportuna supervisió i tramitació. Les factures que es presentin hauran de dur la 
identificació dels òrgans anteriorment esmentats. 
 
 
23. Revisió i/o adequació de preus.  
 
D’acord amb la disposició addicional vuitanta vuitena de la Llei  22/2013, de 23 de 
desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 que estableix que la 
revisió dels contractes del sector públic, l'expedient dels quals s’iniciï amb posterioritat a 
l'entrada en vigor de la Llei, no pot fer referència, pel que fa a preus o qualsevol altre 
valor monetari susceptible de revisió, a cap tipus d'índex general de preus o fórmula que 
el contingui i, en cas que procedeixi dita revisió, ha de reflectir l'evolució dels costos 
(sense incloure el cost de la mà d’obra, els costos financers, les despeses generals o 
d’estructura i el benefici industrial). 

Per aquest motiu, la revisió de preus s’efectuarà en base a una justificació anual de l’ 
increment o decrement del preu dels consums de funcionament dels mitjans materials de 
la contracta, entenent aquests inclosos en dos grans grups, les despeses de combustible 
d’una banda i de l’altre les despeses de manteniment dels mitjans mecànics i els serveis 
subcontractats.  

En aquest contracte no s’autoritza la revisió dels costos de la mà d’obra ni els costos 
derivats de l’adquisició dels béns materials adscrits al contracte (amortitzacions i 
despeses financeres). 
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Anualment s’efectuarà un anàlisi de les variacions que hagin experimentat els diferents 
preus bàsics del contracte, que haurà de ser aportat per la empresa contractista per la 
seva revisió  i conformitat per part de l’Ajuntament del Masnou.  

Per a la revisió de preus dels combustibles s’efectuarà d’acord amb la variació del preu 
del gasoil a data 31 de gener de l’any a revisar, respecte del valor de l’any anterior. Per a 
calcular la variació s’utilitzarà l’índex interanual de variació del combustible publicat per 
l’INE. 

La resta de despeses revisables s’incrementaran en funció del índex de Garantía de la 
competitivitat (IGC) que estableix la evolució dels preus compatible amb la recuperació de 
la competitivitat perduda en base a l’ inflació harmonitzada de la UE menys la part 
proporcional a la competitivitat perduda des de 1.999. aquest coeficient de revisió tindrà 
un terra del 0% i un sostre del 2% entès com el límit d’inflació previst pel Banc Central 
Europeu. 

Al llarg del primer any del contracte no s’efectuarà revisió de preus, i aquesta no es farà 
efectiva fins al 30 gener de l’any següent al primer any sense possibilitat de revisió, 
moment en el que es coneguin l’Índex de garantía de la competitivitat i la variació del preu 
del combustible. L’adjudicatari presentarà proposta de revisió de preus durant el mes 
següent de febrer de l’any a revisar.  
 
24. Cessió i subcontractació. 
 
24.1. L’adjudicatari no podrà cedir el present contracte, excepte amb el consentiment 
previ, exprés i per escrit de l’Ajuntament del Masnou i amb els límits i condicions que 
estableix l’article 226 del TRLCSP. 
 
24.2. D’acord amb l’apartat l’article 227 del TRLCSP l’adjudicatari haurà de comunicar 
anticipadament i per escrit a l’Ajuntament la intenció de subcontractar, assenyalant la part 
de la prestació que es vol contractar i la identitat del subcontractista i justificant 
suficientment l’aptitud d’aquest per realitzar la prestació.  
 
El percentatge màxim de subcontractació no pot superar el 10% de l’ import anual 
d’adjudicació (sense IVA).  
 
24.3. En cas de subcontractació, l’adjudicatari acreditarà davant l’Ajuntament, a 
requeriment d’aquest, el compliment dels pagaments als subcontractistes de conformitat 
amb el que preveu l’article 228 bis del TRLCSP.  
 
Aquesta obligació és condició essencial d’execució del contracte.  
  
25. Modificació del contracte 
 
25.1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obligatòries pel contractista. 
 
Als efectes del que disposa la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, es considera raó d’interès públic les 
modificacions contractuals amb motiu de l’aplicació de les mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin.   
 
Les modificacions del contracte es duran a terme en els casos i en la forma previstos en 
aquest Plec.  
 
25.2. D’acord amb el que preveu l’article 106 del TRLCSP, procedirà la modificació del 
present contracte en els supòsits següents: 
 

1. Ampliacions dels metres lineals de vials urbanitzats, construïts i habitats amb 
recepció municipal amb un mínim de 1500 metres.  
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2. Increments o decrements de les quantitats de residus produïdes per a cada fracció 
i que provinguin de noves zones viàries recepcionades i habitades, o increments 
dels fluxos de recollida selectiva per reorganització dels serveis i la disposició de 
contenidors amb un mínim de 4000 kg mensuals per fracció. 

3. Disminució del servei de recollida de residus derivada d’un possible 
desenvolupament de nou model de recollida comercial. 

4. Les reduccions del servei per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.  
 
El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent:  
 

1. Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació amb 
justificació del preu. 

2. Audiència al contractista per termini de 5 dies hàbils.  
3. Aprovació per l’òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la despesa.  
4. Formalització de la modificació aprovada.  

 
La previsió màxima d’increment o decrement contractual de forma anual prevista per als 
supòsits 1 i 2 podrà ser com a màxim un 10% del preu anual d’adjudicació, mentre que 
per als supòsits 3 i 4 podrà ser com a màxim un decrement del 20%.  
 
24.3. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot 
operar quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter 
taxat, es preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar 
les condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a 
introduir les variacions estrictament indispensables. 
 
En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d’addicionar 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del 
contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes en la 
documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació susceptible 
d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova 
contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per 
l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les circumstàncies que preveu 
l’article174 b) del TRLCSP. 

26. Risc i ventura. 

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que 
disposa l’article 215 del TRLCSP. 
 
27. Obligacions del contractista.- Seran obligacions del contractista, pel que fa 
referència a l'exacta prestació i dotació dels serveis objecte del contracte en general, els 
previstos en el present Plec, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, en les 
millores presentades en la seva oferta i acceptades per l’ajuntament i, en particular els 
següents: 
 
a) Prestar de forma directa els serveis amb la continuïtat i la regularitat establerta, amb 

plena subjecció a les presents clàusules administraves particulars i al plec de 
prescripcions tècniques particulars, i d'acord amb les instruccions que per la seva 
interpretació doni al contractista l'Ajuntament, a través dels seus delegats i/o 
representants. 

 
Així mateix, seran obligatòries per al contractista les millores d’execució que pugui oferir en 
el procés de selecció, acceptades per l’òrgan de contractació. 
 
b) Continuar els servei, un cop finalitzat el contracte i a instàncies de l’ajuntament, fins que 

un nou adjudicatari es faci càrrec de la prestació. 
 

c) Assignar un representant amb poder suficient a través del qual es canalitzaran totes les 
relacions d’aquest contracte. 
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d) Disposar del personal necessari, amb la deguda qualificació, a fi i a efecte de cobrir les 
baixes per malaltia, vacances, permisos i contingències similars. 

 
El personal de l’empresa adjudicatària no tindrà cap vinculació laboral amb l’Ajuntament del 
Masnou.  
 
En tot cas, és obligació del contractista posar en coneixement de l’òrgan de contractació 
les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al  servei contractat i d’acreditar 
la seva afiliació i alta en la Seguretat Social. 
 
e) Complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de 

seguretat i prevenció de riscos laborals.  
 

En aquest sentit, abans de l’ inici dels treballs objecte del contracte l’empresa adjudicatària 
haurà de presentar l’avaluació de riscos dels llocs de treball i la planificació de l’activitat 
preventiva, la relació del personal que prestarà els seus serveis amb la documentació 
relativa a la formació, informació dels riscos i aptitud mèdica, els TC2 vigents o, si escau, 
documents d’alta a la seguretat social, la capacitació professional del personal, la relació 
d’equips de treball (amb la seva conformitat a la legislació vigent), els productes químics que 
utilitzarà (amb les fitxes de seguretat corresponents), els procediments de treball i 
l’acreditació de lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.  
 
Pel cas que en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més 
empreses, o personal dependent de la corporació, també resta obligat al compliment de les 
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials.  
 
L’adjudicatari designarà un interlocutor amb l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
f) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 

de les prestacions o serveis realitzats, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats en l’execució del contracte. En conseqüència, el licitador haurà de 
respondre davant de l’Ajuntament de qualsevol indemnització per responsabilitat civil 
de danys que ocasioni, ell o els seus treballadors, vehicles i instruments de treball en 
el desenvolupament del servei, ja siguin béns, instal·lacions o persones, sense 
perjudici de les sancions contractuals que pugui imposar-se'ls. 
 

g) Complir el termini d’execució del contracte i els terminis parcials fixats per 
l’Ajuntament. Si arribat el termini el contractista hagués incorregut en mora per causes 
que li siguin imputables, l’ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per 
la imposició de penalitzacions econòmiques, que tindran la quantia econòmica 
determinada en el plec i, si no estan recollides, s’atendrà al que estableix l’article 212 
del TRLCSP.  

 
En tot cas, la pèrdua de la garantia o els imports de les penalitzacions no exclouen la 
indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’ajuntament, originats per la 
demora del contractista.  
 
h) Seran de càrrec del contractista tots els impostos, taxes, tributs que gravin les 

activitats que desenvolupa. 
 
i) El contractista no podrà sotsarrendar, cedir o traspassar els drets i obligacions que 

dimanin del contracte sense autorització expressa de l'Ajuntament. 
 
j) El contractista permetrà i facilitarà les inspeccions que consideri oportú l’Ajuntament 

dels treballs, material, personal, instal·lacions, i altres elements que pugui utilitzar 
l’empresa com a conseqüència de l’adjudicació esmentada.  

 
k) Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions, que respecte del 

servei, dicti l’Ajuntament. 
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28. Deure de secret.  
 
L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a 
la clàusula 47.2.a.3) del plec de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres 
contractes administratius i als privats de la corporació. 
 
29. Confidencialitat dades contracte. 
 
29.1. Confidencialitat de la informació 
 

 D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

 
L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no 
essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, en els termes establerts a 
la clàusula 47.2.a.3) del plec de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres 
contractes administratius i als privats de la corporació. 
 

 De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
29.2. Protecció de dades de caràcter personal.  
 
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga a la confidencialitat de les dades a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte. En particular, l’adjudicatari 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 (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 
dades en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència 
d’aquest contracte. 
 
En compliment del que disposa l’article 83 del Reglament de desplegament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre), el contractista es compromet a complir i a fer 
complir al personal designat per a la realització del servei contractat les estipulacions 
següents: 
 
1) Compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 
 
L’empresa adjudicatària i els seus treballadors, designats per a la realització dels treballs 
objecte del contracte, queden expressament i específicament obligats a mantenir 
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a 
dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment 
del contracte. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se 
aquest contracte. 
 
2) Prohibició d’accedir a les dades de caràcter personal. 
 
El personal de l’empresa adjudicatària té prohibit, terminantment, l’accés a les dades 
personals contingudes en diferents suports, informàtic o en paper, com també als 
recursos dels sistemes d’informació per a la realització dels treballs encomanats. 
 
3) Obligació del deure de secret. 
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Si amb motiu de la realització dels treballs objecte del contracte, el personal de l’empresa 
adjudicatària hagués tingut accés o coneixement, directe o indirecte, de dades de 
caràcter personal objecte de tractament per l’Ajuntament, tindrà l’obligació de mantenir el 
deure de secret respecte d’aquesta informació, fins i tot després d’haver cessat la seva 
relació laboral amb l’empresa adjudicatària. L’empresa resta obligada a comunicar aquest 
deure de secret al seu personal, com també a controlar-ne el compliment. 
 
4) Responsabilitats de l’empresa adjudicatària. 
 
En cas que el personal de l’empresa adjudicatària incompleixi el deure de secret, efectuï 
comunicació de dades personals a tercers o les utilitzi per a qualsevol finalitat a l’efecte 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, l’empresa serà considerada responsable del fitxer o del tractament, responent 
així de les infraccions previstes i tipificades a la norma esmentada. Això sens perjudici de 
les responsabilitats contractuals en les quals hagi pogut incórrer de conformitat amb el 
text refós  de la llei de contractes del sector públic. 
 
30. Drets.- Constituiran obligacions municipals amb els respectius drets a favor del 
contractista les següents: 
 

a) L'abonament a l'adjudicatari, en la forma administrativament procedent, de les 
sumes meritades per la prestació del servei als preus de l'adjudicació. 

 
b) Assistir-lo en els impediments que poguessin presentar-se per a la deguda 

prestació del servei. 
 

c) Utilitzar els béns de domini públic que puguin ser necessaris per la prestació del 
servei, sempre que estigui prevista aquesta utilització en les condicions 
específiques del contracte.  

 

31. Responsable del contracte.- El responsable del contracte, encarregat del  
seguiment i control de l’objecte del contracte, serà el cap de la Unitat de Manteniment i 
Serveis de l’Ajuntament.  

El responsable del contracte supervisarà i vetllarà per la correcta execució del contracte i 
garantirà, durant tot el període de durada del servei, que l’empresa adjudicatària porta a 
terme l’objecte del contracte d’acord amb les obligacions establertes en el mateix,  
informant oportunament a l’òrgan de contractació sobre qualsevol incidència o deficiència 
detectada. 
 
En particular correspondran al responsable del contracte les funcions i tasques següents: 
 
a) Signatura de les actes de recepció dels serveis. 
b) Seguiment directe del funcionament dels serveis. 
c) Visar les factures o documents de cobrament presentats pel contractista. 
d) Emetre informes d’avaluació dels serveis amb la periodicitat que s’estableixi. 
e) Informar les peticions de revisions de preus i qualsevol altre presentada pel 
contractista. 
f) Elaborar informe proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la 
finalització o pròrrogues del contracte. 
g) Elaborar informe proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la 
imposició de penalitzacions al contractista.  
h) Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions 
del contractista en matèria de seguretat social i vigència de les pòlisses d’assegurances, 
amb el suport dels departaments corresponents.  
i) Qualsevol altre relacionada amb el seguiment i compliment del contracte. 
 
32. Pòlissa de responsabilitat civil.- El contractista adjudicatari haurà de presentar una 
pòlissa de responsabilitat civil i rebut del seu pagament, amb una garantia mínima de 
1.000.000 € anyals, per a l’assegurament de possibles danys, perjudicis o lesions a 
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tercers, béns o a la corporació en el desenvolupament del servei, ja sigui com a 
responsable civil directe o subsidiari.  
 
En tractar-se d’un contracte d’abast plurianual, caldrà que l’empresa acrediti estar al 
corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa. 
 
En el cas que la cobertura o el límit assegurat sigui insuficient per les tasques a realitzar, 
haurà de complementar-la amb una ampliació per tal de responsabilitzar-se del contracte.  
 
33. Penalitzacions per execució defectuosa del servei   
 
33.1. S’imposaran penalitzacions al contractista quan incorri en alguna de les causes i 
pels imports previstos a la clàusula 10.1 del plec de prescripcions tècniques particulars.  
En qualsevol cas, i d’acord amb l’article 212 del TRLCSP, la quantia de les penalitzacions 
no podrà superar al 10% del pressupost del contracte.  
 
La imposició de penalitzacions es realitzarà per acord de l’òrgan de contractació, a 
proposta del responsable del contracte i prèvia incoació de l’expedient administratiu. En la 
tramitació de l’expedient s’estarà al que disposa l’article 212 del Text refós de la llei de 
contractes sector públic, prèvia audiència al contractista, perquè pugui formular 
al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils. 
 
L’ import de les penalitzacions podrà ser descomptat per l’Ajuntament dels pagaments 
que es realitzin a favor de l’adjudicatari per a l’execució del servei o bé podrà carregar-se 
sobre la garantia definitiva, cas en què l’adjudicatari, a requeriment de l’administració i en 
el termini que aquesta determini, haurà de reposar fins conformar la totalitat de la 
garantia.  
 
33.2.Correspondrà a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Informativa 
que correspongui, la resolució de l’expedient d’imposició de penalitzacions.  
 
34.- Extinció, recepció del contracte i període de garantia. 
 
1.- Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb el 
que disposa el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de l’administració 
en la totalitat del seu objecte. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat per part de la Corporació en els termes establerts 
en el Text refós de la llei de contractes del sector públic i el seu Reglament general. Així,  
finalitzat el període de vigència del contracte, caldrà un acte positiu de recepció o 
conformitat als serveis prestats emesa per escrit en el termini d’un mes pel responsable 
del contracte.  En cas de ser negatiu i a l’efecte de ser esmenades o reparades les 
deficiències que s’assenyalin, s’estarà al que disposi al respecte el plec de clàusules 
generals.  
 
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de 
l’òrgan de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de l’objecte 
contractual, procedirà previ l’informe tècnic corresponent i audiència al contractista, a 
l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la prestació realitzada sense 
perjudici de la possible indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.- L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui 
necessàries sobre la qualitat de l’objecte del contracte en el moment que hagi de procedir 
a realitzar aquesta recepció, deixant constància, en el seu cas, de les objeccions que 
cregui convenient i dels efectes que això pot comportar respecte de la pròpia recepció 
com del període de garantia. 
 
3.- El termini de garantia és de sis mesos, i començarà a computar a partir de la recepció 
dels serveis.  
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.  
 
4.- Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no 
hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut 
el termini de garantia, es procedirà a dictar acord de devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva.  
 
35. Resolució del contracte.- El contracte  podrà extingir-se per alguna de les causes de 
resolució anunciades en els articles 223 i 308 del TRLCSP i amb els efectes previstos en 
els articles 225 i 309 de la mateixa Llei. 
 
Addicionalment, són causes de resolució, sense dret a indemnització per a l’adjudicatari: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’ajuntament puguin 
derivar-se perjudicis per a l’ interès públic. 
 

- L’ incompliment de qualsevol obligació contractual essencial, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula del present plec referida a les penalitzacions. 

 
- L’ incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o 

antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte.   

 
36. Prerrogatives de l’Administració. 

L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà 
modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar 
els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes senyalats en 
el Text refós de la llei de contractes del sector públic. Els acords que dicti l’òrgan de 
contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució 
seran immediatament executius. 

37. Règim de recursos  

37.1. D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, atès que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de 
recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic amb caràcter potestatiu. Aquest recurs es podrà interposar prèviament a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 
de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones 
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a resoldre’l 
l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article 43 del 
TRLCSP. 
 
De conformitat amb l’article 44 del TRLCSP, prèviament a la interposició del recurs caldrà 
anunciar-ho per escrit a l’òrgan de contractació.  
 
El recurs especial en matèria de contractació es regularà pel que estableixen els articles 
40 i següents del TRLCSP. Per a la interposició del mateix s’haurà d’estar al que disposa 
l’article 44 del TRLCSP.  
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu i contra la resolució del mateix només procedirà la 
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interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
37.2. Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 
general d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP. Aquest contracte serà nul en 
els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP. 
 
En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o 
jurídiques els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin 
veure perjudicats, en els terminis i davant l’òrgan competent per tramitar-la i resoldre-la, 
de conformitat amb l’article 39 del TRLCSP. 
 
38. Jurisdicció competent. 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu dels jutjats i tribunals de Barcelona seran 
els competents per resoldre les controvèrsies que es puguin plantejar entre les parts 
durant la vigència del contracte. 
  
39. Recollida de documentació. 
 
Els licitadors que no resultin adjudicataris podran retirar la documentació que no 
requereixi quedar unida a l’expedient un cop transcorregut el termini de tres mesos des 
de la notificació de no haver resultat adjudicatari del contracte. 
 
En el cas que aquesta documentació no es retiri en el termini d’un any des de 
l’adjudicació del contracte, el licitador autoritza expressament a l’Ajuntament a destruir la 
documentació esmentada.  
 
 
El Masnou, 10 de juliol de 2014 
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A incloure en el sobre C 
 
ANNEX I. Model de proposició econòmica i resta de criteris quantificables 
automàticament 
 
CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, PASSEIG 
MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL 
 
“ En (Nom i cognoms)........................................................................................, major 
d’edat, veí de ............................................., amb domicili 
............................................................., amb DNI número ......................., en nom propi (o 
en representació de l’empresa ........................,.................................................., amb 
domicili a  ................................................ ..............................................., conforme ho 
acredito amb poder validat) assabentat del procediment obert per a l’ adjudicació 
contracte .................................................................., 
 
MANIFESTO : 
 
Que accepto íntegrament el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, i em comprometo a complir les obligacions 
especificades en aquests plecs i a realitzar el servei d’acord amb les ordres i instruccions 
que per aquest concepte dicti l’Ajuntament pel preu següent: 
 
 
Import ANUAL IVA exclòs :  …………………………………..   €,  
…… % IVA aplicable : ………………. ………………………….. €, 
 
PREU ANUAL IVA Inclòs (en xifra) ……………………………………… €. 
 
PREU ANUAL IVA Inclòs (en lletres) 
………………………………….………………………………….   
 
………………………………………………………………………………………………………
…(€) (*) 
 
 
(*) El preu haurà de constar en lletres i xifres. En cas de discrepància, prevaldrà la quantitat 
establerta en lletres. 
 
 

Per la resta de criteris quantificables automàticament:  
 
- Aportació econòmica per campanyes de sensibilització per tot el contracte (preu I.I.) 

 
En xifres: .....................................................€   
 
En 
lletres:.........................................................................................................................
........ 
  
...................................................................................................................................
........ (€) 
 

- Bossa d’hores per a neteges addicionals en actes festius sense cost 
____________________ hores 

 
- Temps d’arribada i posada en marxa de la darrera maquinària de nova adquisició, que 

com a mínim seran dues escombradores d’acord amb el PPT: 
 
________________________________________ 
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- Per l’aportació a la proposta de servei d’un dia addicional a la setmana de recollida 

d’andròmines, sense cost per l’ajuntament: SI __   NO __  
 
 

........................................................ 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de l’empresa 
licitadora) 

 
 

Annex a aquesta proposició, s’adjunta declaració dels terminis de lliurament per a cada 
element i màquina de la contracta que es preveu adquirir.  

 
 
Annex a aquesta proposició, s’adjunta estudi econòmic d’acord amb el model de l’annex 
5.4 del PPT. 
 
 
 
 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de 
l’empresa licitadora) 
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A incloure en el sobre A 

 
ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN 
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR 
 
CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, PASSEIG 
MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL 
 
(Nom i cognoms) ..............................................................…, amb document nacional 
d'identitat núm. …..................................., amb domicili a efectes de notificació a 
…..................................., carrer ......................................................, núm. …......................., 
en nom propi (o en representació de …................................................................), 
conforme ho acredito amb poder validat, assabentat/ada del procediment per a la 
contractació del servei ………….., manifesto: 
 
Que compleixo els requisits per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat 
d’obrar, l’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en 
l’article 60 del text refós de la Llei de contractes del sector públic com a prohibitives per 
contractar. 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de 
l’empresa licitadora) 
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ANNEX III. MODEL DE LA DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES 
NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, PASSEIG 
MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL 
 
(Nom i cognoms) .............................................................................., amb DNI. núm. 
............................................., en nom propi (o en representació de la 
societat............................................., amb CIF núm. .......... amb domicili a 
......................................................), assabentat/ada del procediment per a la contractació 
del servei …………..: 
  
Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, en relació amb els seus treballadors i 

treballadores, compleix estrictament les mesures de prevenció de riscos laborals 

establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i 

vigilància de la salut.  

 

I em comprometo, en cas de resultar adjudicatari, a presentar la documentació 

justificativa a l’Ajuntament abans de l’ inici del servei.   

 

 

(Data i signatura) 

(nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de l’empresa licitadora) 
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A incloure en el sobre A 

 
ANNEX IV. MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
 
CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, PASSEIG 
MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL 
 
 (Nom i cognoms) ....................................................................., amb DNI núm. 
..........................., amb domicili a ........................................…, carrer 
..................................................................., núm. …........................., en nom propi (o en 
representació de .....................................................), assabentat/ada del  procediment per 
a la contractació del servei ………….., declaro: 
 
Que accepto com a mitjà vàlid perquè l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes 
de tràmit d’aquesta contractació i de l’adjudicació, sens perjudici de les notificacions que 
corresponguin d’acord amb el que estableixen les disposicions legals vigents, el telèfon, 
el fax i el correu electrònic següents: 
 
Telèfon: 
Fax: 
Correu electrònic: 
 
 
Que designo, a efectes de notificacions per correu postal, el següent:  
 
 
Adreça postal: 
 
 
 
 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de 

l’empresa licitadora) 
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ANNEX V. MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS EN LA FASE 
D’IMPLANTACIÓ 
 
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA NETEJA VIÀRIA, PASSEIG MARÍTIM I 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DEL MASNOU 
 
 
 (Nom i cognoms) ....................................................................., amb DNI núm. 
..........................., amb domicili a ........................................…, carrer 
..................................................................., núm. …........................., en nom propi (o en 
representació de .....................................................), assabentat/ada del  procediment per 
a la contractació del servei de recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i 
platges del terme municipal del Masnou. 
 
MANIFESTO: 
 
Que, pel cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis de recollida de residus, de la 
neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou,es compromet a 
adscriure-hi els mitjans personals i materials següents**, que resultaran vinculants en 
l’execució del contracte: 
 
MITJANS PERSONALS 
 
(......) 
 
MITJANS MATERIALS 
 
(.......) 
 
MITJANS DE GESTIÓ INFORMÀTICA 
 
(....) 
 
INSTAL·LACIONS 
 
(...) 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i 

segell de l’empresa licitadora) 

 

 

 

 

 

 

 

** Mínims requerits al plec de prescripcions tècniques particulars.  

Recordeu que l’Ajuntament cedirà en ús el parc central de l’article 8.1 del PPT i la maquinària 

descrita a l’annex 2.1 del PPT 
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ANNEX VI. MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS EN LA FASE 
POSTERIOR A LA IMPLANTACIÓ 
 
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA NETEJA VIÀRIA, PASSEIG MARÍTIM I 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DEL MASNOU 
 
 
 (Nom i cognoms) ....................................................................., amb DNI núm. 
..........................., amb domicili a ........................................…, carrer 
..................................................................., núm. …........................., en nom propi (o en 
representació de .....................................................), assabentat/ada del  procediment per 
a la contractació del servei de recollida de residus, de la neteja viària, passeig Marítim i 
platges del terme municipal del Masnou. 
 
MANIFESTO: 
 
Que, pel cas de resultar adjudicatari del contracte de serveis de recollida de residus, de la 
neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou,es compromet a 
adscriure-hi els mitjans personals** i materials següents**, que resultaran vinculants en 
l’execució del contracte: 
 
MITJANS PERSONALS 
 
(......) 
 
MITJANS MATERIALS 
 
(.......) 
 
MITJANS DE GESTIÓ INFORMÀTICA 
 
(....) 
 
INSTAL·LACIONS 
 
(...) 
 
(Població, data, signatura i nom del licitador o licitadora o representant legal i segell de 

l’empresa licitadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Mínims requerits en el plec de prescripcions tècniques. 

Recordeu que l’Ajuntament cedirà en ús el parc central article 8.1 del PPT i la maquinària 

descrita a l’annex 2.1 del PPT    


