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I. OBJECTE DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
1. OBJECTE, NATURALESA, ÀMBIT I OBJECTIUS.
1. L’objecte d’aquest contracte comprèn les prestacions següents, per compte
del CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE
(COPATE), que és l’òrgan de contractació i el titular del servei:
a) La recollida, el condicionament i el transport fins al centre de
tractament dels residus domiciliaris urbans i assimilables en les
fraccions de resta, matèria orgànica, paper-cartró, vidre i envasos
lleugers en els municipis de les comarques del Baix Ebre i del
Montsià que conformen les àrees operatives definides a la clàusula
4, amb aportació de la flota de vehicles i de contenidors que, com
a béns de retorn, restaran adscrits al servei fins a la finalització del
contracte. Aquestes prestacions es corresponen amb els codis CPV
90500000-2 (serveis relacionats amb deixalles i residus),
90511000-2 (serveis de recollida de deixalles) i 90512000-9
(transport de deixalles).
b) El repàs, el manteniment, la neteja dels contenidors de la via

pública i la seva reposició quan, per actes de vandalisme o de
qualsevol altra índole, aquests esdevinguin inservibles o
desapareguin. Aquestes prestacions es corresponen amb els codis
CPV 50510000-3 (serveis de reparació i manteniment de bombes,
vàlvules, aixetes i contenidors de metall) i 50514000-1 (serveis de
reparació i manteniment de contenidors metàl·lics).

c) La recollida de voluminosos, codis CPV 90500000-2 (serveis
relacionats amb deixalles i residus), 90511000-2 (serveis de
recollida de deixalles).
d) La gestió de l’àrea de transferència situada a l’Aldea, codi CPV
90500000-2 (serveis relacionats amb deixalles i residus).
e) La neteja viària en els municipis de Freginals, Masdenverge, Godall
i La Galera, codi CPV 90610000-6 (serveis de neteja y escombrat
de carrers).
f) La gestió i explotació de la xarxa de deixalleries municipals. Codis
CPV 90500000-2 (serveis relacionats amb deixalles i residus) i
90513000-6 (serveis de tractament i eliminació de deixalles i
residus no perillosos).
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2. Amb caràcter general el contractista realitzarà materialment les execucions
subsidiàries que hagin de ser portades a terme per COPATE en l’àmbit
d’aquests serveis.
3. Queden exclosos de l’objecte del contracte els altres fluxos de residus
recollits selectivament com la roba, l’oli vegetal dels comerços, la retirada
dels vehicles abandonats i la runa procedent d’obres públiques i privades.
4. Aquest és un contracte administratiu típic de serveis que es regula, entre
d’altres, pels articles 10, 16 i 301 a 309 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
5. Els serveis anteriors es prestaran amb subjecció a les determinacions
d’aquest PCAP i del PPTP, així com a les instruccions que provinguin dels
serveis tècnics del COPATE i del responsable del contracte. En cas d’antinòmia
entre ambdós plecs s’aplicaran en primer lloc les determinacions més
avantatjoses per a l’interès públic i, quan aquest criteri no resultés diriment,
el PCAP.
6. La realització de l’anterior objecte del contracte s’encaminarà a l’obtenció
dels cinc objectius que assenyala l’article 1.3 del plec de prescripcions
tècniques particulars (PPTP), raó que justifica la seva divisió en els lots que
estableix la clàusula número 2 d’aquest plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) en els termes de l’informe motivat que s’acompanya a
l’expedient administratiu.
2. LOTS
1. Aquest contracte es divideix en dos lots, en tractar-se de serveis que tenen
unes característiques intrínseques diferenciades. A l’expedient administratiu
consta un informe en el qual es justifica que la subdivisió del LOT I en dos o
més lots no és possible ja que comportaria una execució del contracte
excessivament difícil o onerosa, a més d’un risc greu en la coordinació de la
seva execució, atesos els objectius d’aquest contracte que són els assenyalats
a l’article 1.3 del PPTP, particularment el desplegament eficient d’una
integració intercomarcal respectuosa amb els diferents models de recollida
existents que ofereixi solucions tècniques eficaces per a la convergència dels
sistemes i que aconsegueixi logístiques més òptimes en la seva prestació.
2. LOT I. Aquest lot inclou la recollida, la transferència i el transport fins al
centre de tractament, dels residus municipals domiciliaris i assimilables en
les fraccions resta, matèria orgànica, paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
També inclou:
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a) el repàs, el manteniment, la neteja i la reposició dels contenidors de la
via pública;
b) la recollida de voluminosos;
c) la gestió de l’àrea de transferència situada en el municipi de l’Aldea;
d) la neteja viària i el trasllat de l’escombradora a les poblacions de
Freginals, Masdenverge, Godall i la Galera.
3. LOT II. Aquest lot inclou la prestació del servei de gestió, explotació i
manteniment de les instal·lacions fixes de les deixalleries dels dotze municipis
del Montsià i dels següents municipis del Baix Ebre: l’Aldea, Alfara de Carles,
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Benifallet, Camarles, el Perelló, Roquetes i Xerta.
També inclou la prestació del servei de gestió, explotació i manteniment de
les instal·lacions mòbils de les deixalleries d’Aldover, Paüls i Tivenys i, en tots
els casos, el transport i gestió dels diferents residus fins als centres de
tractament autoritzats.
3. TERMINIS, VIDA ÚTIL DE L’IMMOBILITZAT I DURACIÓ.
1. La duració d’aquest contracte de serveis s’estableix en quatre anys,
prorrogables en dos anys més. Pel que fa al LOT I aquest termini es
subdivideix en dues fases:
a) una fase inicial, denominada període transitori a l’article 7 i als capítols
2 i 4 del PPTP, d’una duració màxima d’un any comptat a partir de l’inici
del contracte, durant el qual el contractista podrà prestar els serveis
amb els mitjans materials facilitats per COPATE. El contractista, durant
aquest període de transició anirà retirant aquests mitjans conforme
vagin entrant en obsolescència i aportant simultàniament aquells altres
equips i logístiques oferts, sempre de nova adquisició, assumint al seu
càrrec el risc de disponibilitat tal com ve definit a l’article 7.3 del PPTP.
Tots els mitjans de nova adquisició hauran de trobar-se adscrits al
servei en finalitzar el període transitori, d’acord amb el calendari de
subministrament i d’implantació concretat per l’adjudicatari en la seva
oferta i amb els criteris establerts a l’article 28.3 del PPTP. D’acord amb
aquest contracte, a la finalització del període transitori, el contractista
adquirirà la titularitat dels mitjans materials actuals, la valoració dels
quals és la que s’expressa a l’ANNEX V d’aquest PCAP; l’import de la
valoració forma part del tipus de licitació del LOT I. El contractista
esdevindrà titular d’aquests béns i, una vegada desadscrits del servei,
els podrà a l’ús que més li convingui. Durant el període transitori el
servei es realitzarà:
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-

a la zona operativa Montsià, d’acord amb les determinacions i
prescripcions establertes en els articles 8 a 12 del PPTP;

-

a la zona operativa Baix Ebre, d’acord amb les determinacions i
prescripcions establertes en els articles 13 a 16 del PPTP;

-

pel que fa al servei de recollida de grans productors, d’acord amb
el capítol 4 del PPTP.

A la prestació del servei durant el període transitori li seran d’aplicació,
també, els capítol 5 i següents del PPTP en tot allò que no resulti
incompatible amb les anteriors determinacions.
b) una segona fase, a comptar des de la finalització del període transitori,
denominada període definitiu a l’article 7.4 PPTP, durant la qual el
contractista continuarà prestant els serveis objecte d’aquest
majoritàriament amb mitjans de nova adquisició. A partir del mes de
gener de l’any 2021, o de l’any 2023 cas d’haver-se acordat la
pròrroga, ambdues parts valoraran contradictòriament els vehicles i els
contenidors adscrits als serveis, als efectes d’establir-ne el seu valor
residual a la data d’extinció del contracte. Per a aquesta valoració es
partirà d’una vida útil de deu anys en tot cas. Durant aquesta segona
fase el servei es prestarà en la forma prevista a al capítol 3 i als capítols
5 i següents del PPTP.
2. Aquest contracte, ultra la seva eventual pròrroga de dos anys, només
podrà ser prorrogat quatre anys més, això és, fins al límit de l’amortització
de la inversió. Aquesta segona pròrroga, tanmateix, restarà sotmesa a les
condicions suspensives següents:
a) Que s’hagués acordat, per mutu acord entre les parts, la pròrroga de
dos anys i que ambdues parts manifestin el seu consentiment en
aquesta nova pròrroga.
b) Que abans de la seva extinció hagués entrat en vigor una nova
normativa contractual que admetés una duració d’aquest contracte,
pròrrogues incloses, de deu anys.
c) Que abans de la seva adopció s’obtingui l’autorització de l’òrgan
autonòmic competent a la qual es refereix, avui, l’article 303.1 TRLCSP,
o bé la manifestació de no fer-se necessària.
3. Atesa la naturalesa de serveis públics que ostenten tots els serveis que
defineixen l’objecte d’aquest contracte, amb independència que siguin
prestats en la modalitat de contracte de serveis, d’acord amb el que estableix
l’article 235.a) ROAS, si acabat el període màxim de duració del contracte no
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fos possible donar continuïtat a la prestació dels serveis, el contractista haurà
de continuar prestant-los pel mínim temps indispensable fins que un tercer
no es faci càrrec d’aquest.
4. Les prestacions objecte del present contracte administratiu de serveis
començaran a prestar-se a partir de la formalització del contracte.
4. ÀREES OPERATIVES DE RECOLLIDA.
1. Aquest contracte s’estructura en dues àrees operatives diferenciades, pel
que fa al LOT I:
a) Àrea operativa Montsià. Inclou els dotze municipis de la comarca del
Montsià: Alcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de
Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume
d’Enveja, Santa Bàrbara, La Sènia i Ulldecona, amb una població total
de 67.646 habitants.
b) Àrea operativa Baix Ebre. Inclou els municipis de l’Aldea, Aldover,
Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Benifallet, Camarles,
Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys i Xerta, amb una població total de
33.690 habitants. Addicionalment s’aplicarà allò que resulti de la
Clàusula transitòria: servei en compliment de l’Auto 160/2017,
d’aquest plec i el capítol 15 del PPTP.

2. Cada àrea operativa designarà un o més responsables del contracte, els
quals desenvoluparan la seva funció tècnica de direcció, supervisió i
seguiment dels serveis: mantindran una interlocució amb el contractista i
podran expedir-li ordres d’obligat compliment, accedir al sistema de pesatge
i als sistemes de localització i control.
3. Els responsables del contracte ostentaran les potestats que es concreten
en el clàusula 33 d’aquest PCAP, que les actuaran amb estricta subjecció al
seu abast i límits.

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
1. El pressupost de licitació formulat per l’administració, especificat per a
cadascun dels anys que abasti l’execució del contracte, serà de:
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a) LOT I: 6.020.000.- € anyals (sis milions vint mil).
PREU BASE: 5.472.727,27 €
IVA: 547.272,73 €
TOTAL: 6.020.000,00 €
Aquest pressupost inclou la totalitat de les despeses materials de
prestació dels serveis tal com vénen definits en el PPTP; les despeses
d’entreteniment i conservació de l’immobilitzat durant el termini del
contracte; els impostos i les càrregues fiscals, laborals i d’altres que
poguessin correspondre. També inclou l’amortització de totes les
despeses de primer establiment, l’adquisició de vehicles, contenidors i
equips necessaris, fins i tot de les corresponents a les obres que
resultessin necessàries per a la implantació del període definitiu tal
com aquest ve definit a la clàusula 3 d’aquest plec.
b) LOT II: 715.000.- € anyals (set- cents quinze mil).
PREU BASE: 650.000,00 €
IVA: 65.000,00 €
TOTAL: 715.000,00 €
Aquest pressupost inclou la totalitat de les despeses materials de
prestació dels serveis tal com vénen definits en el PPTP; les despeses
d’entreteniment i conservació de l’immobilitzat durant el termini del
contracte; els impostos i les càrregues fiscals, laborals i d’altres que
poguessin correspondre. També inclou l’amortització de les despeses
de primer establiment que resultessin necessàries per a la prestació
del servei tal com aquest ve definit a la clàusula 3 d’aquest plec.
2. L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no
podran superar-lo en cap cas. Les ofertes que superin aquest import, seran
desestimades automàticament.
3. Aquest contracte comporta una despesa de caràcter plurianual; en
conseqüència, la seva autorització resta sotmesa al crèdit que per a cada
exercici s’autoritzi en els corresponents pressupostos del COPATE, de
conformitat amb el que estableix l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLHL). COPATE s’obliga a consignar en el pressupost de
cada exercici una partida amb crèdit suficient per poder atendre el preu de la
contracte durant tots els anys de la seva vigència.
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6. RETRIBUCIÓ VARIABLE PER OBJECTIUS.
1. La naturalesa i objecte d’aquest contracte permeten incloure clàusules de
variació de preus en compliment de determinats objectius de rendiment, tal
com vénen definits a l’article 171 del PPTP i a l’article 87.4 del TRLCSP.
2. D’acord amb la normativa anterior l’òrgan de contractació retindrà al
contractista:
a) fins a cent-cinquanta mil euros (105.000.-) anuals del preu del
contracte, que abonarà parcialment o totalment en funció de
l’assoliment dels objectius
-

de qualitat de la imatge i el nivell de neteja de les àrees d’aportació
dels contenidors.
de qualitat de l’estat de manteniment i conservació dels
contenidors.

b) fins a seixanta mil euros (60.000.-) anuals del preu del contracte, que
abonarà parcialment o totalment en funció de l’assoliment dels
objectius
-

d’estanqueïtat dels vehicles recol·lectors i altres equips.
de l’estat de la pintura i la imatge de l’equip.
de l’estat dels elements mecànics.
del funcionament dels sistemes de pesatge.

7. VARIANTS.
De conformitat amb el que estableix l’article 147 TRLCSP, els licitadors no
podran formular ofertes variants a la prestació definida en el PPTP, però sí
millores tècniques i econòmiques al seu contingut, en els termes previstos en
els criteris de valoració de les ofertes indicats en aquest PCAP. Les ofertes
que presentin variants seran desestimades automàticament.
8. RÈGIM JURÍDIC.
Aquest contracte administratiu de serveis es regeix pel present PCAP i pel
PPTP. Així mateix, seran d’aplicació les normes que tot seguit es relacionen:
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-

El TRLCSP.

-

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP).

-

El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP (RLCSP).

-

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública (DLMUCP).

-

El Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació
de l’economia espanyola (RDEE).

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL).

-

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local (TRRL).

-

El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).

-

El Reglamento de servicios de las corporaciones locales, de
17 de juny de 1955 (RSCL).

-

El TRLHL.

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques (LPAC).

-

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP).

-

El Reglament regulador del servei i les ordenances de neteja
i gestió de residus que pugui aprovar El Consorci.

-

El Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL).

-

La normativa comunitària, estatal, autonòmica i local que
afecti l’objecte i desenvolupament del contracte.
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-

El dret privat.

9. LLENGUA.
En la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte el contractista o
contractistes, en el seu cas, s’expressarà en llengua catalana, verbalment i
per escrit. En els casos de sol·licitud expressa de l’usuari o manifesta
incomprensió de la llengua catalana s’utilitzarà la llengua castellana. El
contractista inclourà una síntesi o traducció a la llengua castellana dels
documents i publicacions que realitzi.
10. INTERPRETACIÓ, RECURSOS I JURISDICCIÓ.
1. Ultra les potestats que s’expressen a la clàusula 41 d’aquest PCAP l’òrgan
de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment. També ostenta les potestats de
direcció i control dels serveis, podent dictar les ordres i les instruccions que
estimi oportunes per garantir el seu correcte funcionament. Igualment podrà
modificar, per raons d’interès públic, el contracte i acordar-ne la seva
resolució i efectes, en els termes legalment exigibles.
2. Contra els acords que dicti l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves
potestats d’adjudicació, interpretació, modificació i resolució, podrà
interposar-se, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb els articles 40 i següents TRLCSP.
3. L'ordre contenciós administratiu de la jurisdicció amb competència
territorial a les comarques del Baix Ebre i el Montsià serà el competent per
conèixer les qüestions litigioses derivades d’aquest contracte.
11. RÈGIM ECONÒMIC.
1. Tots els treballs, medis auxiliars, personals i materials que siguin
necessaris per a la correcta prestació dels serveis objecte d’aquest contracte
es consideraran inclosos en el seu preu, encara que no figuressin explicitats
en la descomposició o descripció de preus. La seva execució es realitzarà a
risc i ventura del contractista, que assumirà la responsabilitat civil, laboral i
fiscal que es derivi de la totalitat de les prestacions. Els costos indirectes als
quals es refereix l'article 130 RGLCAP es consideraran també inclosos en els
preus unitaris, encara que no figuressin en el pressupost.
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2. Quan en el transcurs de l'execució del contracte es fes necessari modificar
la prestació dels serveis concedits, introduint noves prestacions, material
mòbil, o equip que no figurés en el pressupost, el tècnic del COPATE
responsable del contracte, conjuntament amb el contractista, elaborarà la
proposta de nous preus, basant-se, en el seu cas, en la descomposició dels
preus unitaris que conformen el pressupost del contracte. A la vista de la
proposta presentada pel tècnic del COPATE i de les observacions fetes pel
contractista en el tràmit d'audiència, COPATE aprovarà els nous preus, que
quedaran incorporats a tots els efectes al quadre de preus del contracte.
3. El pagament de les contraprestacions es realitzarà per períodes mensuals
vençuts, prèvia conformitat de la factura pels serveis tècnics del COPATE. El
contractista presentarà en el registre del COPATE, dotze factures cada any
pel mateix import. Al final del cada semestre el contractista presentarà la
factura i la liquidació corresponent a la diferència entre l’import facturat en el
semestre immediatament anterior i l’import que resulti del valor dels serveis
realment prestats segons el programa d’implantació aprovat, amb aplicació
dels corresponents descomptes, mermes i sistema d’incentius establert en
el PPTP.
4. Els preus oferts seran vàlids durant els dos primers anys de prestació dels
serveis. A partir del tercer any els preus seran actualitzats amb una
periodicitat anual, en menys o en més, d’acord amb les variacions oficials
dels elements que conformen la fórmula polinòmica que segueix. En les
revisions de preus es tindran en compte les variacions segons la següent
fórmula polinòmica i respecte dels preus inicialment oferts:
KT = A (H t – H o ) + B [0,5 (IPI t – IPI o ) + (0,5 (IPIe t – IPIe o )] + C
(IPIbc t – I PIbc o )
en la que:
Kt és el coeficient de revisió a aplicar.
A és el coeficient de costos de personal en el % presentat en l’oferta
econòmica seleccionada.
Ht =
Ho =

índex mà d’obra en el moment de la revisió
índex mà d’obra en el moment de la licitació

Aquest dos índex Ht i Ho s’obtenen de l’estadística el·laborada per l’IDESCAT
a partir de la “Encuesta trimestral del coste laboral del INE”, sota l’epígraf
“coste laboral total”.
Segons el que preveu l’article 5 del “Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de
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la economia española”, la variació de personal té com a límit l’increment
experimentat per la retribució del personal al servei del sector públic,
conforme a les Lleis de Pressupostos generals de l’Estat.
B és el coeficient de despeses de vehicles i maquinària (manteniment
i combustible). En el % presentat en l’oferta econòmica seleccionada.
IPIt : Índex de la producció industrial general, en el moment de la revisió
IPIo : Índex de producció industrial general, en el moment de la licitació
Aquests dos índexs s’obtenen de la estadística de l’IDESCAT i INE “Índice de
producción industrial (IPI) corregido de efectos calendario. Índice General”
IPIet : Índex de la producció industrial, corregit d’efectes calendari, per la
energia en el moment de la revisió
IPIeo : Índex de la producció industrial, corregit d’efectes calendari, per la
energia en el moment de la licitació.
Aquests dos índex s’obtenen de la estadística de l’IDESCAT i INE “Índice de
producción industrial (IPI) corregido de efectos calendario. Energía”.
C és el coeficient altres despeses. En el % presentat a l’oferta
econòmica seleccionada
IPIbct: Índex de producció industrial (IPI) corregit de l’efecte calendari per
béns de consum, en el moment de la revisió.
IPIbco: Índex de producció industrial (IPI) corregit de l’efecte calendari per
béns de consum en el moment de la licitació.
Ambdós índex es trauran de la estadística de l’IDESCAT i INE. “Índice de
producción industrial corregido de efectos calendario. Bienes de consumo
duradero”
El coeficient KT resultant, s’aplicarà al total del cost directe.
Els coeficients dels percentatges A B C es trauran de l’oferta econòmica,
segons l’estructura de costos presentada per l’adjudicatari:
Despeses de personal
Despeses de vehicles i maquinària, manteniment i combustible
Despeses d’amortitzacions

A
B
C
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Altres1
Total

_______

12. APTITUDS PER A CONTRACTAR.
1. L’adjudicació d’aquest contracte s’efectuarà per procediment obert i en
base a més d’un criteri d’adjudicació. Atès que les prestacions són
susceptibles d’ésser millorades per altres solucions tècniques i, així mateix,
els terminis d’execució són reduïbles, s’admeten millores però no variants.
2. Podran córrer al procediment de licitació, per si mateixos o mitjançant
representant, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de
contractar i acreditin la seva solvència econòmica-financera i tècnica o
professional. Podran presentar-se, així mateix, unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment (UTE), sense que sigui necessària la formalització
de la UTE en escriptura pública fins després d’efectuada l'adjudicació al seu
favor. Mentrestant els empresaris de la futura UTE respondran solidàriament
davant l'Administració i hauran de signar i presentar conjuntament la
proposició. La durada de la UTE coincidirà amb la del contracte.
3. La solvència econòmica financera requerirà que s’acrediti un volum anual
de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres darrers
conclosos, haurà de ser almenys igual a
a) 6.020.000 €, per a licitar al LOT I;
b)
715.000.- €, per a licitar al LOT II.
4. El valor anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els empresaris individuals
acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris
i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
5. El criteri per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de
l’experiència en la realització de prestacions corresponents a cadascun dels
lots. S’acreditarà mitjançant una relació dels treballs efectuats en el curs dels
darrers cinc anys, avalats per certificats de bona execució, i el requisits mínim
serà que l’import anyal acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior a
Les despeses per amortitzacions i de finançament no s’actualitzen d’acord amb el que disposa
el “Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de
marzo de desindexación de la economía española”.
1
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a) 6.020.000.- €, per a licitar al LOT I;
b)
715.000.- €, per a licitar al LOT II.
13. GARANTIES DEL CONTRACTE.
1. Atesa la forta inversió que cal fer en concepte de despeses de primer
establiment, es fa necessària la constitució d’una garantia provisional en el
LOT I, la qual garantirà la serietat de les ofertes, sobretot perquè les
empreses licitadores hauran de suportar unes despeses de primer
establiment significatives. La serietat de les ofertes es pot veure també
afectada pel fet que cap entitat financera no acabés avalant la garantia
definitiva. En tots aquests supòsits COPATE s’ha de poder rescabalar dels
perjudicis originats a través de l’execució, en el seu cas, de la garantia
provisional. Aquesta garantia es constituirà a la tresoreria del Consorci per
un import de 150.000.- € (cent cinquanta mil). La garantia provisional es
retornarà immediatament després de l’adjudicació del contracte, excepte a
l’adjudicatari, al qual se li retornarà un cop dipositada la garantia definitiva.
La licitació en el lot II no requerirà la constitució de garantia provisional.
2. Les garanties definitives que constitueixin els adjudicataris dels LOTS I i II
seran del 5 per 100 de l’import d’adjudicació en cada cas, les quals hauran
de dipositar-se a la tresoreria del Consorci dins el termini dels quinze dies
hàbils comptadors des del següent a aquell en el que l’adjudicatari o
adjudicataris haguessin estat notificats de l’adjudicació de cadascun dels lots.
L’adjudicació de més d’un lot a un mateix adjudicatari comportarà que
s’acumuli la quantia de les fraccions corresponents, sent la garantia exigible
la suma de totes elles. Les garanties definitives es retornaran al contractista,
en el seu cas, dins dels tres mesos següents a l’extinció del contracte, després
que hagués tingut lloc la reversió dels béns, de les instal·lacions i dels
elements adscrits als serveis i una vegada acreditat que no li és exigible cap
responsabilitat per no haver facilitat, o haver facilitat de forma incorrecta les
dades del personal que s’hagués de subrogar.
3. Ambdues garanties, la provisional i la definitiva, es podran constituir en
qualssevol de les formes admeses per l’article 96 TRLCSP.
4. La modificació de la garantia definitiva durant la vigència del contracte
podrà verificar-se mitjançant el dipòsit d'una nova garantia o de garanties
complementàries. L'actualització l'acordarà el Consorci amb una periodicitat
anual com a màxim, fent-la coincidir, si és possible, amb la revisió de preus
i ho serà per import que garanteixi suficientment la prestació del servei, sent
criteri preferent l’augment en proporció al preu del contracte. La garantia
també serà modificada quan es modifiqui el contracte tant en el cas que sigui
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per ampliació com per reducció, sempre que hi hagi alteració en l'equilibri
econòmic.
5. El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la seva
vigència, està obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers d’una quantia mínima de:
a) LOT I: 3.000.000.- € (tres milions) per sinistre, amb un sublímit mínim
per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).
b) LOT II: 400.000.- € (quatre-cents mil) per sinistre, amb un sublímit
per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).
14. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
1. Les proposicions hauran de ser presentades a la Secretaria del COPATE en
dies laborables, de 9 a 14 hores del matí, durant el termini que consti en
l’anunci de licitació.
2. Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada, per bé que els
licitadors podran demanar i obtenir la devolució de la garantia provisional si
en el termini dels tres mesos subsegüents a la data d’obertura dels sobres
“C” no s’hagués produït l’adjudicació.
3. Quan les proposicions es presentin per correu el remitent haurà de
comunicar-ho al Consorci mitjançant tèlex o telegrama, el mateix dia que
realitzi la imposició de la tramesa a l’oficina de correus; en cas contrari la
proposició no serà admesa si es rep amb posterioritat a la data de finalització
del termini de presentació. Tot i haver-se fet l’anterior comunicació, si la
proposició no es rebés dins dels deu dies naturals següents a l’esmentada
data, tampoc no seria admesa en cap cas.
4. Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició ni figurar en més
d’una unió temporal d’empreses (UTE) ni licitar simultàniament a títol
individual i mitjançant UTE. L’incompliment d’aquesta prohibició darà lloc
automàticament a la desestimació de totes les proposicions presentades per
l’infractor.
5. El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat
i solvència exigits serà el de la finalització del termini de presentació de les
proposicions.
6. Les proposicions hauran d’adaptar-se tant en el fons com en la forma a les
determinacions i prescripcions establertes al capítol 14 del PPTP –articles 178
a 193- i hauran de contenir la totalitat de la informació que allí s’exigeix, amb
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un grau de detall que permeti a la mesa de contractació valorar les ofertes
convenientment.
15. SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
1. D’acord amb que el que estableix l’article 80 RGLCAP, els licitadors hauran
de presentar la documentació en tres sobres tancats, signats per ells o per la
persona que els representi, amb indicació del nom i cognoms de la persona
física o de la raó social de l’empresa persona jurídica. El sobre A s’identificarà
en el seu exterior amb la inscripció següent, en funció del lot al qual es liciti:
“LOT I. SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
LES DIFERENTS FRACCIONS DE RESIDUS DOMICILARIS
URBANS I ASSIMILABLES EN ELS MUNICIPIS DE LES
COMARQUES DEL BAIX EBRE I DEL MONTSIÀ, I RESTA DE
SERVEIS QUE CONFORMEN EL LOT I”.
“LOT II. SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA XARXA
DE DEIXALLERIES DELS MUNICIPIS DE LES COMARQUIES DEL
BAIX EBRE I DEL MONTSIÀ”.
2. Els licitadors hauran de presentar tants sobres A com lots als quals licitin,
per bé que, en cas de licitar a més d’un lot, podran esmentar, en el sobre
corresponent al LOT II, que la documentació administrativa o part d’ella
consta en el sobre A del LOT I.
3. En els termes de l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, aquest sobre inclourà,
alternativament, el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació (DEUC) degudament omplert i en el format establert per l’annex
2 del Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 6 de gener de
2016, o bé la documentació, original o testimoniada notarialment, que
s’indica a continuació, en cap cas no s’admetrà la declaració responsable a la
qual es refereix l’article 146.4 TRLCSP:
a) full independent en el qual hi consti la relació numerada dels
documents que conté.
b) aquella que acrediti la personalitat de l’empresari individual
mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no
actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, poder
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notarial de representació i escriptura de constitució de la societat.
L’objecte social que consti a l’escriptura de constitució haurà
d’abastar completament l’objecte d’aquest contracte. L’escriptura
de constitució de la societat i les seves modificacions, en el seu cas,
hauran d’estar inscrites en el Registre Mercantil. El poder haurà
d’estar validat pel secretari general del Consorci o funcionari que
legalment el substitueixi.
c) en cas que participin a la licitació unions temporals d’empresaris
(UTE), cadascun d’ells haurà d’acreditar per escrit davant del
Consorci la seva personalitat i capacitat, indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la
participació de cadascun d’ells en la UTE i la designació de la
persona i entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà la
seva representació davant l’Administració.
d) declaració responsable de no trobar-se l’empresari o l’empresa
incursa en cap de les prohibicions per contractar establertes a
l’article 60 TRLCSP i de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e) document acreditatiu d’haver abonat els drets corresponents a la
validació dels poders i d’haver constituït la garantia provisional.
f) documentació acreditativa d’ostentar les solvències econòmica,
financera i tècnica o professional.
g) compromís de subscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima
assegurada de
-

LOT I: 3.000.000.- € (tres milions) per sinistre, amb un
sublímit mínim per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).

-

LOT II: 400.000.- € (quatre-cents mil) per sinistre, amb un
sublímit per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).

La subscripció d’aquesta pòlissa s’haurà d’acreditar abans de l’inici
de la prestació dels serveis públics.
h) certificació estesa pel Consorci, conforme el licitador no té deutes
pendents de naturalesa tributària amb l’esmentada entitat local.
i) per les empreses estrangeres, la 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
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derivar-se del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. Les empreses
estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts
de forma oficial al català o al castellà.
j) document en el que s’indiqui un número de fax i una adreça de
correu electrònic per a la comunicació, si s’escau, dels requeriments
d’esmena d’errades o aclariments.
4. En cas que el licitador a favor del qual recaigués la proposta d’adjudicació
hagués optat per presentar el DEUC, haurà d’acreditar davant l’òrgan de
contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa
dels documents exigits. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació, en ordre a
garantir el bon fi del procediment, podrà recaptar, en qualsevol moment
anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin
aquesta documentació.
5. Els licitadors que presentin certificat d’inscripció en el Registre electrònic
de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), juntament amb una
declaració responsable de la vigència de les dades que inclogui es veuran
també exempts d’acreditar documentalment les condicions que aquesta
certificació ja acredita, en els termes de l’article 7.1 del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4400, de 7.6.2005).
16. SOBRE B. REFERÈNCIES TÈCNIQUES.
1. El sobre B s’identificarà en el seu exterior amb la inscripció següent:
“LOT I. SOBRE B. CRITERIS I REFERÈNCIES TÈCNIQUES LA
QUANTIFICACIÓ DE LES QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR,
RELATIVES AL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES
DIFERENTS FRACCIONS DE RESIDUS DOMICILARIS URBANS I
ASSIMILABLES EN ELS MUNICIPIS DE LES COMARQUES DEL
BAIX EBRE I DEL MONTSIÀ, I RESTA DE SERVEIS QUE
CONFORMEN EL LOT I”.
“LOT II. SOBRE B. CRITERIS I REFERÈNCIES TÈCNIQUES LA
QUANTIFICACIÓ DE LES QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR,
RELATIVES AL SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA XARXA
DE DEIXALLERIES DELS MUNICIPIS DE LES COMARQUES DEL
BAIX EBRE I DEL MONTSIÀ”.
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2. Els licitadors hauran de presentar tants sobres B com lots als quals licitin,
els quals contindran la memòria tècnica, que haurà de ser presentada
complint els aspectes generals dels articles 178 i 179 PPTP, incloent la
informació que s’esmenta als articles 180 a 193 del PPTP referida als aspectes
següents, en funció del lot al qual es liciti:
a) organització i recursos previstos durant el període transitori (article
180).
b) organització i recursos previstos per al període definitiu (article 181).
c) organització i recursos previstos al servei de grans productors,
transitori i definitiu (article 182).
d) organització i recursos previstos al servei de repàs, neteja,
manteniment, recollida de voluminosos i neteja viària (article 183).
e) organització i recursos previstos al servei de transferència de residus
(article 184).
f) organització i recursos previstos al servei d’explotació de les
deixalleries (article 185).
g) organització i recursos previstos als serveis generals de la contracta
(article 186).
h) organització i recursos previstos als sistemes tecnològics de control i
seguiment del servei (article 187).
i) organització i recursos previstos al pla de sostenibilitat que ha de
contenir l’oferta (article 188).
j) organització i recursos previstos a altres dades i pressupostos de
proves pilot que no són objecte d’incorporació a la valoració de l’oferta
(article 189).
3. En aquest sobre caldrà aportar, també, una memòria d’implantació
periòdica del nou sistema homogeni de recollida en la qual es prioritzin les
actuacions a les quals es refereix l’article 28.3 del PPTP relatives a la
reconversió del sistema actual.
17. SOBRE C. CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES
1. El sobre C s’identificarà en el seu exterior amb la inscripció següent:
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“SOBRE
C.
CRITERIS
QUANTIFICABLES
MITJANÇANT
FÓRMULES, RELATIUS AL CONTRACTE DE SERVEIS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A LES COMARQUES DEL
BAIX EBRE I DEL MONTSIÀ I DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE
DEIXALLERIES”.
2. Només es presentarà un sobre “C” per cada licitador, amb independència
dels lots als quals liciti. Aquest sobre contindrà la documentació tècnica que
es relaciona a continuació:
a) Proposició econòmica, la qual s’ajustarà al model que figura com a
annex I d’aquest PCAP.
b) Pressupost ajustat al model de proposició econòmica que s’adjunta a
l’article 193 del PPTP.
c) Estudi econòmic de l’oferta, que haurà de desenvolupar l’estudi de
costos d’acord amb el resum de l’article 193 del PPTP i altres models
continguts a l’annex VIII del PPTP.
d) Els apartats que consten i s’especifiquen com a sobre 3 en els articles
180 al 187 i 187 al 192 del PPTP.
3. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que
impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorarles. Es vetllarà per la coherència del preu ofertat amb els pressupostos,
estudis econòmics i preus unitaris que acompanyin l’oferta.
18. COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.
1. La mesa de contractació serà presidida pel president del COPATE o persona
que el substitueixi, acompanyat del vicepresident de l’àrea de residus, el
secretari i l’interventor o funcionaris que els substitueixin. Per decret del
president del Consorci es determinaran els vocals i la composició de la mesa
de contractació.
2. La mesa de contractació es reunirà en unitat d’acte per a la qualificació de
la documentació continguda en el sobre “A” i per a l’obertura dels sobres “B”,
a les dotze hores del dia hàbil següent a aquell en el que hagi finalitzat el
termini de presentació de les proposicions, a la sala d’actes del COPATE,
ubicada a la plaça Lluís Companys, s/n, d’Amposta.
3. La mesa de contractació es reuniria a les 12 hores del primer dia hàbil
següent, transcorreguts els 10 dies naturals fixats per a la recepció de les
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proposicions per correu, d’acord amb l’article 80 RGLCAP, en el cas que
s’haguessin enviat proposicions per correu i no fossin rebudes durant el
termini de presentació de les proposicions i sempre que s’hagués anunciat la
tramesa de les proposicions mitjançant fax, en el termini establert.
4. Si la mesa de contractació, en l’acte de qualificació dels documents del
sobre “A”, observés defectes materials en els presentats, podrà concedir, si
ho estima convenient, un termini no superior a dos dies hàbils per tal que el
licitador els esmeni. La comunicació es podrà realitzar, entre d’altres mitjans,
a traves de fax o per correu electrònic. A aquests efectes el licitador adjuntarà
al sobre “A” un document en el que expressi una adreça de correu electrònic
i un número de fax al qual es podrà adreçar aquest Consorci. Si transcorregut
el termini atorgat, el licitador no procedís a l’esmena, la proposició quedarà
definitivament exclosa. En el mateix acte d’obertura dels sobres “A” i “B”
s’assenyalarà el dia i hora d’obertura dels sobres “C”.
5. Una vegada oberts els sobres “B” es darà trasllat del seu contingut als
serveis tècnics i econòmics del Consorci per tal que emetin llurs informes en
relació amb els criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un
judici de valor. Els serveis tècnics i econòmics del COPATE podran sol·licitar
a les empreses admeses els aclariments que consideri necessaris. Podran
també, si ho consideren convenient, sol·licitar els informes que estimin
oportuns per a la seva valoració.
6. L’obertura dels sobres “C” s’ajustarà al procediment següent:
a) la mesa de contractació donarà lectura de les proposicions que han
estat admeses i de les que han quedat excloses per acusar algun
defecte que no hagués estat esmenat.
b) tot seguit la mesa de contractació darà també lectura de l’informe
tècnic relatiu a la quantificació dels criteris d’adjudicació dependents
d’un judici de valor (sobres “B”), invitant els licitadors interessats a
què manifestin els dubtes que tinguin o demanin les explicacions que
considerin convenients, procedint-se per la mesa a donar els
aclariments corresponents.
c) a continuació s’obriran els sobres “C“ de les proposicions dels licitadors
admesos.
d) la mesa de contractació determinarà mitjançant informe quina
proposició és la més avantatjosa, a favor de la qual formularà la
proposta d’adjudicació i elevarà les ofertes, les actes i la proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació per tal que adjudiqui el
contracte a la proposició més avantatjosa, de conformitat amb els
criteris d’adjudicació.
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7. De totes les sessions de la mesa de contractació se n’aixecarà la
corresponent acta, la qual serà signada per tots els membres de la mesa i
pels licitadors presents.
8. Abans de la valoració de cada oferta s’examinaran els documents que la
composen, de tal forma que es rebutjaran aquelles els projectes de les quals
no continguin la documentació mínima exigida en els plecs.

19. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ DE LES OFERTES.
1. Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts. La
valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris
indicats en les clàusules subsegüents.
2. Tots els aspectes que les empreses licitadores considerin valorables, caldrà
que estiguin agrupats i relacionats en un apartat resum independent. Les que
no s’esmentin en aquest apartat, no seran valorades.
3. El COPATE podrà optar per l’execució de les millores presentades, per altres
alternatives per un import econòmic equivalent, o per una reducció del preu
del contracte equivalent al valor econòmic de la millora proposada.
4. En el cas que dos o més licitadors obtinguessin la màxima puntuació el
contracte s’adjudicarà a l’empresa que incorpori a la plantilla personal amb
discapacitat en percentatge superior al que indiqui la legislació vigent.
5. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és l’oferta
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot
seguit s’indiquen:
20. CRITERI D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA EN EL DOS LOTS.
Millor preu ofert pel licitador. Fins a 51 punts.
1. Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost
de licitació.
2. L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa, sense incórrer
en baixa temerària, es valorarà amb 51 punts.
3. Les altres ofertes seran puntuades linealment, aplicant un rigorós criteri
de proporcionalitat entre ambdues magnituds màxima i mínima.
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4. Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris
establerts a l’article 85 RGLCAP.
21. CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR EN EL LOT I.
La valoració tècnica de les propostes de serveis es farà segons els següents
criteris per al LOT I (Fins a 49 punts):
LOT I: Recollida, transfèrencia
i transport dels residus.
Repàs, neteja, servei de
voluminosos i neteja viària

P.

A)
1

Període transitori
Adequació tècnica, idoneïtat i
coherència en el dimensionament
de personal, equips i rutes

2

Planificació de la transició de
model

1

3

Menor temps d'execució de la
transició de models

1

4

Aportació d'un model de
contenidor soterrat nou, robust i
amb garanties.

4

1

Criteris

7
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que demostrin una
coherència dels rendiments
en relació amb el
dimensionament del servei.
Valoració raonada. Es tindrà
en compte les propostes d’
adequació inicial de la
maquinària de l’actual
contracte per tal que es
presti un servei en
garanties, així com el seu
aprofitament posterior;
terminis de lliurament nous
equips, fases d'implantació
del nou sistema, etc.
Màxima puntuació aquelles
ofertes que plantegin un
període transitori més curt.
Es valorarà que el
contenidor soterrat nou
proposat tingui una qualitat
de materials i una explotació
senzilla i robusta, on
s'asseguri un període de
vida útil de 10 anys.
Funcionament de la
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plataforma de seguretat
plantejada amb millors
garanties d'operació.

B)
1

2

3

Recollida proposada
Adequació tècnica, idoneïtat i
coherència en el
dimensionament de personal,
equips i rutes. Justificació en
l'obtenció dels mitjans proposats
al pressupost.
Capacitat i característiques
tècniques dels contenidors,
camions i altres equips de nova
adquisició. Grau
d’automatització, capacitat de
càrrega i compactació dels
vehicles. Adequació dels mitjans
mòbils als tramats urbans
estrets i a les diferents
casuístiques dels municipis de
l'àmbit.
Oferiment d'una bossa de
recollides addicionals

2

2

2

C)

Recollida posterior de fracció
resta i orgànica

1

Adequació tècnica, idoneïtat i
coherència en el
dimensionament de personal,
equips i rutes

1

2

Mecanismes de control del
buidatge i grau d'emplenat i
qualitat. Mecanismes per
identificar els pesos de les
activitats

2

6
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que demostrin una
coherència dels rendiments
en relació amb el
dimensionament del servei.
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que s'ajustin al que
s'especifica al Plec

Màxima puntuació a l'oferta
que ofereixi un servei amb
majors freqüències de les
mínimes exigides

4
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que demostrin una
coherència dels rendiments
en relació amb el
dimensionament del servei.
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
amb la incorporació d'un
sistema de control de grau
d'emplenat i de pes d'acord
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amb les especificacions del
plec tècnic

3

Proposta d'intensificació de la
neteja dels contenidors en
superfície i dels entorns

1

D)

Servei
de
repàs,
neteja,
manteniment,
recollida
de
voluminosos i neteja viària

1

Adequació tècnica, idoneïtat i 1
coherència en el dimensionament
de personal, equips i rutes

2

Freqüències de pas del servei de 2
repàs

3

Oferiment d'una bossa de rentats 2
amb hidro superior als demandats

4

Oferiment d'una bossa de rentats 2
amb rentacontenidors superior als
demandats

5

Neteges intensives dels fossats i 1
pla per reduir la entrada d'aigües
als fossats. Pla específic per evitar
la caiguda de líquid de les caixes
autocompactadores

Màxima puntuació aquelles
ofertes que descriguin i
planifiquin un servei de
neteja de contenidors en
superfície
11

Valoració
raonada.
Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que demostrin una coherència
dels rendiments en relació amb
el dimensionament del servei.
Màxima puntuació a l'oferta que
ofereixi un servei de repàs amb
majors freqüències de pas, i es
valorarà la resta d’ofertes amb
estricte
criteri
de
proporcionalitat
Màxima puntuació a l'oferta que
ofereixi un servei de neteja
exterior
amb
majors
freqüències, i es valorarà la
resta d’ofertes amb estricte
criteri de proporcionalitat
Màxima puntuació a l'oferta que
ofereixi un servei de neteja
interior/exterior amb majors
freqüències, i es valorarà la
resta d’ofertes amb estricte
criteri de proporcionalitat
Valoració
raonada.
Màxima
puntuació a l'oferta que ofereixi
un servei de neteja intensiva de
fossats amb majors garanties i
un pla per tal de reduir l'entrada
d'aigua a les arquetes, així com
la pèrdua de líquid de les caixes
autocompactadores
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6

Pla
de
manteniment
dels 1
contenidors soterrats i
en
superfície. Proposta increment
reserva de contenidors

7

Subcontractació d’Empreses del 2
Tercer Sector Social, Centres
Especials de Treball i/o Empreses
d’Inserció.

E)
1

Transferència de residus
Adequació tècnica, idoneïtat i 1
coherència en el dimensionament
de personal, equips i viatges de
les transferències

2

Pla per evitar els impropis a la 2
fracció envasos a la transferència

3

Serveis de manteniment del parc 2
ambiental de l'Aldea

F)

Servei
Global

generals

i

Resum

50%
Valoració
raonada.
Màxima puntuació a aquelles
ofertes que demostrin una
coherència dels rendiments en
relació amb el dimensionament
del servei, amb una informació
clara sobre les tasques a
cometre i els preus unitaris que
s'hi relacionen. 50% aquelles
ofertes que milloren la reserva
de contenidors.
Es donarà la màxima puntuació
a aquelles ofertes que millorin el
20 % de subcontractació.
Aplicant un criteri de màxima
proporcionalitat es puntuarà la
resta d’ofertes.

5
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que demostrin una coherència
dels rendiments en relació
amb el dimensionament del
servei.
Màxima puntuació a aquelles
ofertes que incloguin les
mesures més efectives per a
la reducció d'impropis a la
fracció envasos
Màxima puntuació a les
ofertes que proposin unes
tasques
de
manteniment
ambiental
tal
i
com
s'especifiquen al plec a càrrec
del contractista
8
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1

Adequació i justificació
recursos humans

2

Pla de treball amb Centres 3
Especials de treball, Empreses
d’inserció i entitats sense afany
de lucre (mesures socials)

3

Pla de manteniment preventiu i 1
correctiu dels equipaments fixes i
mòbils adscrits al servei

4

Característiques de la nau central 2

G)

Sistemes
control i
serveis

tecnològics
seguiment

dels 2

de
dels

Màxima puntuació a les
ofertes que proposin la millor
estructura de plantilla. Es
tindrà
en
compte
l´organigrama, les categories
proposades,
l´estructura
indirecta, els departaments de
suport al servei, l´equilibri
entre
els
quadres
de
comandament i el personal
operatiu i les sinèrgies entre
els diferents serveis
Màxima puntuació aquelles
ofertes que integrin un pla de
col·laboració i treball amb
centres especial de treball per
a la inclusió de col·lectius amb
dificultats que sigui viable i
factible. Aportar pre-acords o
subcontractes amb empreses
del tercer sector
Màxima puntuació a aquelles
ofertes que justifiquen de
forma més coherent els plans
de manteniment preventiu i
correctiu d'acord amb els
fabricants i els serveis oficials,
dels equipaments fixes i
mòbils adscrits al servei
Màxima puntuació a la base
central i auxiliars, que millor
s’adeqüin tant en criteris
d'emplaçament, com de millor
distribució per complir les
especificacions del plec. Es
valorarà amb un 50% de la
puntuació
que
s'aporti
documentació
formal
i
concreta
(contractes
arrendament)

4
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1

Adequació
tècnica
del
pla 2
d'integració de les tecnologies de
pesatge embarcat i seguiment de
rutes i serveis auxiliars, presa i
control d'incidències al Baix Ebre
i Montsià.

2

Aportació d'un App de seguiment 2
per als responsables tècnics i
municipals

H)
1

Pla de sostenibilitat
Pla de sostenibilitat: Establiment 1
d'objectius

2

Pla de sostenibilitat: Establiment 1
de les actuacions

Màxima puntuació a les
empreses que ofereixin una
proposta de Software de
pesatge embarcat i seguiment
de rutes amb experiència,
que faciliti la transparència de
les tasques comeses per
l'empresa i el seu seguiment,
així com l'optimització de
serveis. Aportació i definició
dels
contractes
de
manteniment.
Màxima puntuació a les
empreses que ofereixin una
App que permetin als diferents
responsables
municipals
realitzar consultes bàsiques
sobre el servei així com la
introducció d'incidències
4
Es valorarà amb la màxima
puntuació aquelles ofertes que
tinguin informació justificada i
analitzada, i un plantejament
d'objectius a assolir sobre els
consums d'aigua, energètics,
de consumibles, emissió de
gasos,
acústiques
i
de
generació de residus. Balanç
zero.
Es valorarà amb la màxima
puntuació aquelles ofertes que
tinguin un pla d'acció per tal
assolir els objectius plantejats
sobre els consums d'aigua,
energètics, de consumibles,
emissió de gasos, acústiques i
de generació de residus
realistes i coherents. Balanç
zero.
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3

Introducció de vehicles elèctrics 2
i/o híbrids.

Es valorarà amb la màxima
puntuació aquelles empreses
que ofertin major quantitat de
vehicles amb baixa emissió de
GEH. Prioritzant els vehicles
elèctrics.

Puntuació Màxima CRITERIS 49
DE JUDICI DE VALOR (LOT I)

22. CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR EN EL LOT II.
1.
La valoració tècnica de les propostes de serveis es farà segons els
següents criteris per al LOT II (Fins a 49 punts):

LOT
II
Gestió
deixalleries

de

les P.

1

L’adequació tècnica, idoneïtat i 5
coherència
de
la
proposta
organitzativa i de gestió dels
serveis.

2

Tasques d'adequació i posta a 6
punt de les deixalleries

3

Característiques tècniques dels 4
contenidors, camions, deixalleria
mòbil i altres equips de nova
adquisició

Criteris

Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que
demostrin
una
coherència dels rendiments
en els transports, en relació
amb el dimensionament del
servei.
50%
Màxima
puntuació
aquelles
empreses
amb
menors temps esmerçats en
la posta a punt de les
deixalleries 50% Qualitat de
les tasques de posta a punt
plantejades
Valoració raonada. Màxima
puntuació a aquelles ofertes
que
s'ajustin
al
que
s'especifica al Plec
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4

Solució tecnològica de control 10
d'usuaris, sortides i entrades

5

Pla de formació als treballadors

6

Pla de treball amb Centres 12
Especials de treball, Empreses
d’inserció i entitats sense afany
de lucre (mesures socials) per
implementar
mesures
de
Reutilització i preparació per a la
reutilització
(PxR)
a
les
deixalleries
Assumpció de les obres de 7
tancament de la deixalleria

5

Màxima puntuació a les
empreses que ofereixin una
proposta de Software de
control de deixalleries que
faciliti la transparència de les
tasques
comeses
per
l'empresa i el seu seguiment,
així com l'optimització de
serveis. Aportació i definició
dels
contractes
de
manteniment.
Màxima puntuació a aquelles
ofertes que ofereixin un pla
de formació amb continguts i
calendarització
per
als
treballadors de deixalleria
Màxima puntuació aquelles
ofertes que integrin un pla de
col·laboració i treball amb
centres especial de treball
per a la inclusió de col·lectius
amb dificultats amb les
tasques relacionades amb de
PxR
Màxima puntuació a aquelles
ofertes que integrin al seu
cost, els costos de les obres
d'adequació
de
les
deixalleries Art. 139.4

Puntuació Màxima CRITERIS DE 49
JUDICI DE VALOR (LOT II)

23. ADJUDICACIÓ.
1. El president del Consorci, per delegació de l’òrgan de contractació,
requerirà el licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per tal que, dins dels deu dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en el que hagués rebut el requeriment, presenti:
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a) La documentació acreditativa de la possessió i validesa dels requisits
exigits en el sobre A (personalitat, representació, solvències, etc...)
cas que hagués optat per presentar el DEUC.
b) La documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. També
podrà autoritzar l’òrgan de contractació per obtenir-la de forma
directa.
c) La documentació acreditativa de disposar efectivament dels medis que
s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte,
conforme a l’article 64.2 TRLCSP.
d) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva.
2. En els termes dels articles 13 i 14 RGLCAP les anteriors circumstàncies
s’acreditaran mitjançant certificació administrativa estesa per l’òrgan
competent, excepció feta de la continguda en l’article 13.1.a) RGLCAP,
l’acreditació de la qual s’efectuarà mitjançant la presentació de l’alta i del
darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l’esmentat impost. No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a
presentar les declaracions o documents a què es refereixen els esmentats
articles 13 i 14 (obligacions tributàries i obligacions de seguretat social)
s’acreditarà la circumstància mitjançant declaració responsable. La
certificació tindrà validesa, als efectes de participar en els procediments de
licitació, durant el termini de sis mesos comptadors des de la data de la seva
emissió. Malgrat això, si la certificació hagués caducat abans de l’adjudicació
del contracte, l’empresari proposat com a adjudicatari haurà de presentar
una certificació actualitzada a requeriment de l’òrgan de contractació.
3. Si el licitador proposat no presentés els documents assenyalats dins de
termini s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a
recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en el que
haguessin quedat classificades les seves ofertes.
4. Una vegada rebuda la documentació es realitzarà l’adjudicació del
contracte dins del termini màxim dels 5 dies hàbils següents a la seva
recepció. L’adjudicació es comunicarà als licitadors i es publicarà
simultàniament al perfil de contractant, i la notificació haurà de contenir en
tot cas la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, havent
d’expressar particularment els extrems següents:
a) resum de les raons de desestimació de les candidatures descartades.
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b) resum de les raons d’exclusió de les ofertes no admeses.
c) el nom de l’adjudicatari i les característiques i avantatges determinants
de la seva selecció amb preferència a les altres.
5. En tot cas, en la notificació de l’adjudicació i en el perfil de contractant
s’indicarà el termini en el que s’ha de formalitzar el contracte, que segons
l’article 156.3 TRLCSP haurà de tenir lloc transcorreguts 15 dies hàbils des
de la remissió de la notificació de l’adjudicació sense que s’hagués interposat
recurs especial en matèria de contractació (REMC).
6. L’adjudicació del contracte o, en el seu cas, la declaració de restar desert,
es produirà en un termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de la
data d’obertura dels sobres “C”.
24. FORMALITZACIÓ.
1. El president del Consorci, per delegació de l’òrgan de contractació,
requerirà l’adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en un termini no
superior a 5 dies a partir del següent a aquell en el que hagués rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini dels quinze dies hàbils des
de la tramesa de la notificació de l’adjudicació a licitadors i candidats, sense
haver-se interposat REMC contra aquesta adjudicació.
2. La formalització es publicarà al BOP en un termini no superior a 48 dies a
comptar des de la seva data i en el DOUE.
3. El contracte es perfeccionarà amb la formalització. El contractista haurà de
signar, a més del contracte, el PCAP, el PPTP, els seus annexos i la resta de
documents relatius al servei objecte del contracte que se li adjudiqui.
4. El contractista podrà sol·licitar la formalització del contracte en escriptura
pública, sent en aquest cas al seu càrrec les despeses derivades del seu
atorgament. En aquest supòsit el contractista, en el termini de 10 dies des
de la data del seu atorgament, lliurarà al Consorci dues còpies simples de
l’escriptura pública.
5. Quan per causes imputables a l’adjudicatari, no pugui formalitzar-se el
contracte, l’Administració incautarà la garantia provisional i serà procedent la
indemnització per danys i perjudicis.
25. MODIFICACIÓ.
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1. Perfeccionat el contracte, COPATE podrà imposar modificacions per raó
d'interès públic, d’acord amb el règim jurídic avui previst en els articles 105
a 108 TRLCSP i en el 9.1 del DLMUCU.
2. La modificació podrà tenir com a causa qualsevol de les indicades en els
PPTP, especialment en els supòsits previstos en el seu article 5.2 PPTP. Quan
la modificació es fonamenti en algun d’aquests supòsits es considerarà
convencional si el seu import no ultrapassa el 20 per 100 del preu primitiu
del contracte.
3. En els termes de l’article 106 TRLCSP aquest contracte podrà ser modificat
tantes vegades com, durant la seva vigència, els municipis de les comarques
del Baix Ebre i del Montsià inicialment no adherits a l’encàrrec de gestió,
sol·licitin la seva adhesió mitjançat l’adopció de l’acord corresponent o bé,
adherits a l’origen, acordin revocar l’encàrrec de gestió. Prèvia acceptació de
l’encàrrec, en el primer cas, o prèvia presa de raó de la seva revocació, en el
segon, COPATE podrà modificar unilateralment aquest contracte obligant el
contractista a prestar també el servei en aquests nous municipis, o bé deixant
de prestar-los en els altres. En un i altre cas la determinació del nou preu
vindrà determinada per l’estricta aplicació dels criteris de la clàusula 8 i dels
preus oferts pel contractista durant la licitació. En la modificació del contracte
es donarà tràmit d’audiència al contractista i al municipi concernit.
4. El contracte també podrà ser modificat per a la prestació conjuntural dels
serveis que constitueixen el seu objecte en algun municipi d’ambdues
comarques inicialment no adherit quan, per causes imprevisibles, el municipi
no pogués garantir la prestació o prestacions en condicions normals de
funcionament. Com en el cas anterior la determinació del nou preu vindrà
determinada per l’estricta aplicació dels criteris de la clàusula 8 i dels preus
oferts pel contractista durant la licitació. En la modificació del contracte es
donarà tràmit d’audiència al contractista. Aquesta modalitat de modificació
no podrà tenir una durada superior als sis mesos.
5. El règim de la modificació contractual s’adequarà en cada moment al que
resultés d’aplicació d’acord amb la legislació estatal o autonòmica, no podent
el contractista invocar cap dret al manteniment del règim de modificació
contractual aplicable en el moment de la perfecció del contracte. S’entendrà
a tots els efectes que els licitadors, amb la presentació de la seva proposició,
accepten aquesta clàusula explícitament.
26. RESPONSABILITATS.
1. El contractista és responsable dels danys i perjudicis ocasionats al Consorci
i a tercers per les infraccions comeses en la prestació del servei, obligant-se
al seu rescabalament immediat, ja siguin aquests danys directes, indirectes
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o conseqüencials, ja es tracti de danys morals o de simples danys produïts a
la imatge del Consorci.
2. L’òrgan administratiu, al temps que imposi la penalitat corresponent,
valorarà els danys i perjudicis i ordenarà a l’adjudicatari les mesures
adequades per reparar el dany causat.
3. La imposició de penalitats o la incautació de la garantia no alliberen al
contractista de l’obligació d'indemnitzar al Consorci dels danys i perjudicis
irrogats.
4. Si procedís la declaració d’extinció del contracte, aquesta serà acordada
pel ple del Consorci, el qual determinarà el cessament de la gestió del
contractista amb incautació dels elements de l’empresa afectes al servei, per
assegurar la seva continuïtat.

II. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
27. INICI I CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS.
1. Els serveis públics objecte del present contracte començaran a prestar-se
a partir de la data de formalització del contracte o d’aquella ulterior que es
fes constar en el document de formalització.
2. La prestació dels serveis públics s’ajustarà íntegrament a les
determinacions d’aquest plec, de les del PPTP, de les de l’oferta de
l’adjudicatari acceptada per l’òrgan de contractació i de la normativa vigent.
Les condicions tècniques del PPTP tenen el caràcter de mínimes i, en aquesta
mesura, podran ésser millorades pel contractista adjudicatari en la seva
proposició, però no empitjorades. Tota exclusió de clàusules contractuals del
PPTP serà causa d’exclusió de la licitació o s’entendrà per no posada.
3. Les adaptacions, modificacions o variacions que puguin resultar
necessàries pel millor funcionament dels serveis podran ser ordenades pels
responsables del contracte, essent obligatòries a partir d’aquell moment,
sense perjudici de la necessitat d’ésser sotmeses el més aviat possible a
l’aprovació del Consorci. La incidència econòmica que, en el seu cas, puguin
representar aquestes variacions es traslladaran al pla econòmic financer.
4. El contractista o els contractistes nomenaran un director d’explotació com
a interlocutor amb els responsables del contracte. El Consorci conservarà en
tot cas els poders de policia necessaris per assegurar el bon fi del servei.
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5. El contractista o els contractistes prestaran els serveis públics pel seu
compte i risc i seran responsables davant tercers del funcionament del servei
i dels danys i perjudicis que, en el seu cas, se’ls poguessin causar.
6. En virtut de la clàusula de progrés les determinacions i prescripcions
tècniques del PPTP podran ser sotmeses a variació en funció de la normativa
de caràcter imperatiu comunitària, estatal o autonòmica que pogués aprovarse durant la seva vigència referida residus sòlids, circulació i seguretat vial,
seguretat i higiene en el treball o qualsevol altra que afecti als serveis.
7. Així mateix, COPATE podrà variar les condicions tècniques del servei durant
la vigència del contracte o contractes atenent a raons de caràcter ambiental
i de millora dels paràmetres de recollida o a causa de la modificació de les
necessitats dels municipis usuaris dels serveis, previ restabliment de
l’equilibri econòmic de les prestacions.
28. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA.
1. A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les
que s’expressen en altres clàusules d’aquest plec, s’estableixen les següents
obligacions específiques que tenen el caràcter d’essencials, l’incompliment de
les quals podrà donar lloc, alternativament, a la resolució contractual o a la
imposició de penalitats, a elecció de l’òrgan de contractació:
a) complir íntegrament les determinacions tècniques establertes en el
PPTP, tant durant el període transitori com el definitiu, referides a
qualsevol d’aquests serveis:
-

recollida i transport de residus (capítol 2 i 3 del PPTP).
recollida de grans productors (capítols 4 i 5 del PPTP).
servei de repàs, manteniment i neteja dels contenidors
(capítol 6 del PPTP).
servei de recollida de voluminosos (capítol 7 del PPTP).
servei de neteja viària (capítol 8 del PPTP).
servei de transferència de residus (capítol 9 del PPTP).
servei d’explotació de les deixalleries (capítol 10 del PPTP).

b) adquirir tots els mitjans materials i elements necessaris per posar en
funcionament els serveis públics objecte del present contracte en les
condicions d’aquest PCAP i del PPTP i de la seva proposició, revertint
tant els contenidors i vehicles com les instal·lacions i obres al Consorci.
c) permetre en qualsevol moment que el Consorci, a través dels
responsables del contracte, pugui inspeccionar els serveis públics.
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d) sufragar directament tota classe de tributs que gravin aquest
contracte, la formalització del seu atorgament i la prestació dels serveis
que constitueixen el seu objecte, inclòs l’IVA.
e) complir les normes de la legislació laboral, fiscal, de la seguretat social,
sanitària, de prevenció de riscos, seguretat i salut, de policia i, en
general, les derivades de les disposicions legals de qualsevol altre
ordre que siguin d’aplicació.
f) acreditar, sempre que li sigui requerit pels responsables del contracte
tenir complides les obligacions legals anteriors, posant a la seva
disposició els documents i comprovants que les acreditin. Abans de la
formalització del contracte haurà de presentar certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent de pagaments amb
aquest
organisme.
L’esmentat
certificat
s’anirà
renovant
mensualment.
g) adoptar les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte
compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de
riscos laborals. El contractista serà responsable dels accidents que
puguin ocórrer a tot el personal de l'obra o a terceres persones com a
conseqüència de la seva execució.
h) indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers, usuaris o no, o al propi
Consorci per causa dels serveis objecte d’aquest contracte, quan li
siguin imputables d’acord amb l’article 214 TRLCSP, i mantenir vigents
les pòlisses d’assegurances exigides en aquest PCAP durant el temps
especificat en cada supòsit, assumint el pagament de les primes i
lliurant còpia dels rebuts anualment al Consorci. Les pòlisses hauran
de ser aprovades pel Consorci, que en tot moment podrà exigir els
justificants de cobrament regular de les primes. El Consorci podrà
obligar el contractista a incrementar el capital assegurat o a millorar
les prestacions de l’entitat asseguradora, i el contractista haurà de
promoure les oportunes modificacions de les pòlisses i assumir-ne el
seu cost. En totes les pòlisses el contractista assumirà l’import íntegre
de les eventuals franquícies que es puguin establir per part de la
companyia asseguradora. La falta d’abonament dels rebuts al seu
venciment es considerarà una infracció molt greu del contractista.
i) satisfer, en la forma i els terminis que determini el Consorci:
•

les despeses ocasionades amb ocasió de la convocatòria i
adjudicació del procediment de contractació, com ara els anuncis i
publicacions, fins el límit de mil euros (1.000.- €), de conformitat
amb el que disposa l’article 67.2.g) RGLCAP.
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•

la reposició de l’import de la garantia definitiva en cas de disminució
d’aquesta com a conseqüència de penalitzacions econòmiques o per
qualsevol altra causa.

•

els honoraris de notari i registrador relatius a la inscripció de l’obra
nova i a la resta d’actes que, per raó de la seva naturalesa, puguin
o hagin de tenir accés al Registre de la Propietat.

•

els tributs estatals, autonòmics o locals que meriti el contracte.

•

el cost dels visats i altres autoritzacions.

j) seran de compte i càrrec del contractista:
•

les gestions i el pagament de totes les despeses derivades d'obtenir
l'alta i els permisos de funcionament de totes les instal·lacions,
equips, equipaments i vehicles que ho requereixin. Tanmateix, si
és el cas, efectuarà les gestions i el pagament per donar de baixa
o cessar l’activitat els equips, vehicles que ho puguin requerir.

•

les escomeses provisionals i definitives de les instal·lacions
elèctriques, d’aigua, comunicació, de gas, antiincendis, aparells
elevadors, de calefacció i climatització.

•

les gestions relatives a qualsevol altra legalització necessària, així
com la seva execució, la documentació de les quals haurà de ser
lliurada amb els expedients de legalització corresponents.

k) garantir la qualitat de totes les instal·lacions dictant les oportunes
instruccions, sens perjudici dels poders de policia que correspongui al
Consorci, i conservar-les durant tota la vigència del contracte en la
forma determinada en aquest PCAP i, en especial:
•

tenir cura de l’adequada aplicació de les normes sobre ús, policia i
conservació de les instal·lacions.

•

El tancament de les instal·lacions, les mesures de seguretat
adequades i la seva vigilància són a càrrec del contractista.

•

en absència dels agents de l’autoritat, adoptar les mesures adients
en ordre a la utilització de totes les instal·lacions i de l’immobilitzat
formulant, en el seu cas, les denúncies pertinents.

•

mantenir les instal·lacions, vehicles, contenidors i resta de
l’immobilitzat en condicions normals de funcionament, de
conformitat amb allò que, en cada moment i segons el progrés de
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la ciència, disposi la normativa tècnica, mediambiental,
d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques i de
seguretat dels usuaris. El Consorci avaluarà periòdicament la
qualitat de tots aquests elements als únics efectes de supervisar
l’aplicació d’aquesta clàusula de progrés.
l) prestar els serveis objecte del present contracte ininterrompudament
fins a l’extinció d’aquest i, fins i tot vençuda la seva duració màxima,
en els termes de l’article 235.a) ROAS.
m) no alienar béns que hagin de revertir a l’ens local, ni gravar-los, llevat
autorització expressa del Consorci.
n) facilitar al Consorci la documentació relativa a l’explotació de les
instal·lacions, així com les inspeccions que, en exercici de la superior
direcció del servei, decideixi efectuar en exercici dels inherents poders
de la policia, i tenir-lo puntualment informat.
o) disposar de tots el mitjans humans i materials adequats per a l’òptima
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte, corrent al seu càrrec
totes les despeses que origini.
p) exigir al personal la titulació oficial adequada a cada lloc de treball,
durant l’execució del contracte i fer-se càrrec de les obligacions socials
en matèria de salaris, seguretat social, accidents de treball,
mutualisme laboral, formació, seguretat i higiene en el treball i altres
obligacions reconegudes en el conveni col·lectiu d’aplicació, i acreditarho a requeriment del Consorci.
q) mantenir en perfecte estat de conservació i neteja els utensilis, béns
mobles, vehicles i contenidors adscrits a la prestació dels serveis
públics, així com totes les instal·lacions i obres.
r) respectar la legislació de protecció de dades i assumir les clàusules de
confidencialitat respecte de les que es disposi com a conseqüència de
les explotacions al seu càrrec.
s) protegir el domini públic que quedi vinculat al contracte, preservant els
valors ecològics i ambientals.
t) Gestionar els mitjans materials, especialment els vehicles, els equips,
les instal·lacions, els tallers de conformitat amb les prescripcions que
estableix el capítol 11 del PPTP.
u) qualssevol altres previstes en la normativa que li sigui d’aplicació, en
aquest PCAP o en el PPTP.
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29. RISC I VENTURA.
El contracte s’atorga a risc i ventura del contractista. El Consorci només
adquirirà els compromisos expressament consignats en el present PCAP, en
el PPTP i els que resultin dels aspectes de la proposició acceptada que
haguessin estat recollits en el contracte i aquells que derivin de l’establert a
l’ordenament jurídic.
30. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS.
1. El contractista assumirà la total responsabilitat pels danys i perjudicis que
pugui ocasionar tant al Consorci com a tercers en la prestació dels serveis. A
aquests efectes haurà de concertar les pòlisses d’assegurances següents i
assumir-ne el pagament íntegre de les primes:
a) pòlissa d’assegurança contra incendis, explosió, aigua, robatoris,
vandalisme o altres riscos de danys materials (multirisc) que cobreixi
en tot moment el valor real i actualitzat de totes les instal·lacions al
seu càrrec, de la flota de vehicles i de la totalitat dels contenidors
adscrits al servei. En cas de sinistre les indemnitzacions s’aplicaran
íntegrament a la reconstrucció i reparació de les al·ludides
instal·lacions o a la reposició de vehicles o contenidors, segons el cas.
També s’assegurarà la responsabilitat civil derivada de l’estat de
conservació i ocupació dels immobles i la prestació dels serveis que s’hi
presten, per danys a tercers, usuaris o personal de serveis.
b) pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents als
serveis públics objecte del present contracte, amb un capital mínim
assegurat de
-

LOT I: 3.000.000.- € (tres milions) per sinistre, amb un
sublímit mínim per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).

-

LOT II: 400.000.- € (quatre-cents mil) per sinistre, amb un
sublímit per víctima de 300.000.- € (tres-cents mil).

Una còpia d’aquesta pòlissa serà lliurada al Consorci, com a màxim,
abans de l’inici de la prestació dels serveis públics i cobrirà:
•

les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers
com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta
responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència
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d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra i execució del
contracte.
•

les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

•

la constitució de fiances
responsabilitat civil.

•

qualsevol reclamació contra el Consorci que tingui el seu origen
en els propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui
responsable.

judicials

per

cobriment

de

la

2. Totes les despeses originades pel funcionament dels serveis i la tributació
sobre l’activitat del contracte, inclòs l’IVA estaran inclosos en el pressupost
de l'adjudicació.
3. Els vehicles i equipaments que hagin estat amortitzats durant el període
de vigència del contracte, seran propietat del Consorci. Pels vehicles i
equipaments que no hagin estat amortitzats completament, s'establirà el seu
valor residual, d’acord amb la taula d’amortitzacions aportada a l’oferta.
4. El contractista assumirà les responsabilitats que derivin de l’ordre social,
administratiu, civil o penal com a conseqüència de la seva posició de
contractista i per la prestació dels serveis.

31. OBLIGACIONS COMUNES A TOTS ELS SERVEIS.
1. Seran obligacions del contractista dels serveis de recollida de residus, de
neteja viària i de gestió i explotació de deixalleries, els següents:
a) prestar els serveis amb precisió i seguretat, de forma regular i
ininterrompuda, en la forma prevista en aquest PCAP i en el PPTP i
amb submissió a les instruccions que dictin els responsables del
contracte i els serveis tècnics del Consorci, de conformitat amb
l’oferta presentada, àdhuc en el cas que circumstàncies
imprevisibles ocasionin una trencament de l’equilibri econòmic de
la contracte, sense perjudici del seu restabliment, en el seu cas.
b) en el cas d’extinció del contracte, haurà de prestar el servei fins el
moment en que un altre contractista es faci càrrec de la gestió.
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c) indemnitzar a tercers pels danys que ocasionin a causa del
funcionament dels serveis en els termes establerts a l’article
anterior.
d) no alienar ni gravar els béns afectes a la contracte si prèviament no
fos autoritzat pel Consorci.
e) informar a l’administració del funcionament del servei, de l’execució
de les obres i instal·lacions al seu càrrec, així com dels comptes
d’explotació, de la situació patrimonial amb relació a la gestió del
servei concedit.
f) executar directament les prestacions del contracte, amb prohibició
de cedir-lo, arrendar-lo o traspassar-lo sense autorització explícita
del Consorci.
g) acceptar el sistema de pagament establert, així com l’aplicació de
les correccions de les incidències del sistema de control i millora de
la qualitat del servei establerts als plecs de prescripcions tècniques.
h) presentar al Consorci tota la documentació que li sigui requerida en
relació a la prestació dels serveis concedits.
i) presentar anualment al Consorci una còpia de les pòlisses de
responsabilitat civil actualitzades.
j) facilitar al Consorci, quan li sigui sol·licitada, la documentació de
l’empresa amb objecte de procedir a la comprovació de la plena
legalitat d’aquesta en l’àmbit laboral, administratiu, etc.
El
requeriment s’haurà d’atendre en el termini que en cada moment
assenyali el Consorci.
k) tenir a disposició del Consorci els resultats del seu autocontrol
relatiu a la prestació dels serveis.
l) respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i
perjudicis per accidents ocasionats pels operaris, vehicles i
instruments de treball utilitzats pels serveis, sense perjudici dels
drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les
companyies d’assegurances dels riscos corresponents.
m) assumir la responsabilitat civil i administrativa davant del Consorci,
per les faltes que cometin els seus treballadors i empleats i pels
danys produïts, sense perjudici de les sancions contractuals que
se’n puguin derivar. Estarà obligada al rescabalament dels danys
que causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels
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serveis o per la negligència o per culpa, tant si són béns com
persones, com instal·lacions particulars o públiques.
n) informar, amb caràcter mensual, sobre les reclamacions i denúncies
de que tingues coneixement.
o) realitzar els treballs extraordinaris que li siguin encarregats. El cost
d’aquests serveis li seran abonats d’acord amb els preus unitaris
vigents en cada moment. En cas d’incorrecció es pactaran preus
contradictoris.
p) acceptar, en el cas de força major o en qualsevol altra situació
d’emergència pública, la direcció del Consorci per a la realització de
les tasques diverses a les contractades, o d’altres tasques en les
que el personal o el material fos necessari per restablir la
normalitat, mentre duri l’estat d’emergència, força major o
calamitat pública, sense cost per El Consorci.
q) designar la persona que serà responsable dels serveis davant del
Consorci, no disminuint les seves atribucions durant el contracte.
r) abstenir-se de realitzar qualsevol tipus de servei aliè a la contracte,
excepte que ho requereixi el Consorci, quan al parer d’aquest
especials circumstàncies ho aconsellin.
s) assumir la totalitat del personal adscrit al contracte actual i
subrogar-se en els drets i obligacions dels contractes de treball dels
empleats de l’actual contracte.
t) en cas de vaga o tancament patronal, l'empresa adjudicatària
estarà obligada a posar a disposició del Consorci tots els vehicles,
materials, eines i elements adscrits als serveis, estant les despeses
originades pels fets anteriors a càrrec de l'empresa contractista. A
aquests efectes el contractista haurà de donar coneixement i
comunicar la notificació de l'inici de vaga al Consorci en el mateix
dia o el següent a aquell en què els treballadors li hagin comunicat.
Igualment té l'obligació de remetre immediatament còpia de l'ordre
de l'Administració competent, en la qual es fixin els serveis mínims.
u) assumir el pagament dels tributs i taxes municipals per la
construcció i utilització de les instal·lacions i mitjans dels que
pogués fer ús durant el termini de la contracte.
v) aquelles obligacions pròpies de la gestió dels serveis i aquelles que
se’n derivin de les disposicions normatives d’aplicació.
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32. DRETS DEL CONTRACTISTA.
El contractista té els drets derivats del contracte de gestió de serveis públics,
i entre d’altres:
a) percebre l’import del preu del contracte, prèvia presentació de
factura dels serveis efectuats, amb descompte, en el seu cas, tant
de la retribució corresponent als serveis que no hagin estat prestats
o ho hagin estat de forma parcial o defectuosa, com de la part
variable de la retribució per objectius, una vegada la factura hagi
estat conformada pels responsables del contracte
b) utilitzar els béns de domini públic que siguin necessaris per a la
prestació dels serveis d’acord amb allò disposat en el PPTP.
c) sol·licitar del Consorci l’assistència a l’empresa en tots els
impediments que es puguin presentar per a la prestació dels
serveis.
d) mantenir l’equilibri econòmic de la contracte, mitjançant l’oportuna
revisió de preus en els termes establerts en aquest plec de
clàusules.
e) ésser indemnitzat en cas de resolució anticipada del contracte.
33. POTESTATS DEL CONSORCI.
1. Dins els límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats
en el TRLCSP, l’òrgan de contractació té les següents prerrogatives o
potestats administratives en relació amb aquest contracte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

interpretar-lo i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
modificar-lo per raons d’interès públic degudament justificades.
restablir l’equilibri econòmic en el supòsit anterior.
acordar la seva resolució en els casos legalment previstos.
vigilar el compliment de les obligacions del contractista.
inspeccionar les obres les instal·lacions i els locals.
inspeccionar tota la documentació relativa al contracte.
imposar penalitats al contractista per raó d’incompliments.
exercir les funcions de policia en l’ús i l’explotació de l’obra pública.
qualssevol altres drets reconeguts en la normativa vigent.

2. L’exercici de les potestats administratives anteriors podrà instar-se pels
responsables del contracte, i s’ha d’ajustar al que preveu el TRLCSP i la
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legislació específica que sigui aplicable. En particular és preceptiu el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora en els casos d’interpretació, modificació,
nul·litat i resolució, quan es formuli oposició pel contractista.
3. Les anteriors potestats administratives podran ser actuades en la seva més
àmplia extensió i, a títol exemplificatiu, habiliten l’òrgan de contractació per:
a) ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic
exigeixi, amb potestat de modificació de la variació de la qualitat,
la quantitat, el temps o el lloc de les prestacions del servei, així com
l’alteració de la retribució del contractista, sense perjudici del règim
específic d’aquest darrer supòsit. Les modificacions ordenades pel
Consorci no generaran cap mena d’indemnització a favor del
contractista quan no tinguin repercussió en l’equilibri econòmic del
contracte.
b) fiscalitzar la prestació del servei pel contractista. A aquest efecte,
l’ens local pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions, els
locals i la documentació relacionada amb l’objecte de la contracte.
El Consorci podrà donar les ordres i instruccions necessàries per
mantenir o restablir els nivells establerts de les prestacions dels
serveis.
c) supervisar les factures presentades pel contractista durant
l’execució del contracte en la forma establerta en aquest plec de
condicions descomptant, en cas d’incompliment defectuós d’un
servei o de l’incompliment total o parcial, els imports corresponents
d’acord amb l’establert al PPTP i sense perjudici de la imposició de
penalitats per l’erroni incompliment.
d) imposar les penalitats
incompliments comesos.

previstes

en

aquest

PCAP

per

les

e) disposar l’elaboració de l’auditoria de gestió de l’empresa
contractista en el moment que ho consideri oportú el Consorci.
f) altres facultats que corresponguin a el Consorci com a titular dels
serveis.
34. EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
1. L’òrgan de contractació, amb ocasió de l’adjudicació del contracte
designarà
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a) un o més d’un responsable del contracte per a cadascuna d’ambdues
àrees operatives tal com vénen definides en la clàusula 4 d’aquest
PCAP,
b) un o més d’un responsable del contracte per a les deixalleries que es
concreten en el lot II.
2. Els responsables del contracte desenvoluparan la seva funció tècnica de
direcció, supervisió i seguiment dels serveis i mantindran una interlocució
amb el contractista o contractistes i podran expedir-li ordres d’obligat
compliment, accedir al sistema de pesatge i als sistemes de localització i
control.
3. Els responsables del contracte actuaran llurs potestats amb estricta
subjecció a l’abast i als límits que s’especifiquen en aquesta clàusula i
ostentaran les potestats següents:
a) de supervisió de la seva execució.
b) adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar
la correcta realització de la prestació pactada.
c) proposar a l’òrgan de contractació la modificació del contracte quan
sigui procedent per raons d’interès públic, i evitar que el contracte es
modifiqui més enllà dels límits legals, advertint al contractista, en el
seu cas, que s’està desviant de la prestació pactada sense la prèvia
autorització de l’òrgan de contractació.
d) exigir que el contracte s’executi correctament, i en els termes pactats
i vigilar i de controlar la seva bona execució.
e) interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, sense perjudici de l’ulterior acord de l’òrgan de
contractació.
f) Proposar a l’òrgan de contractació la resolució del contracte quan sigui
procedent, així com la determinació dels efectes d’aquesta.
4. S’atribueix als responsables del contracte l’àmbit de potestats que vénen
definides al capítol 12 del PPTP, particularment les de supervisió dels
paràmetres de qualitat de la bona execució del servei relatius:
a) al control de qualitat de la imatge i el nivell de neteja de les àrees
d’aportació als contenidors (article 168).
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b) al control de qualitat de l’estat de manteniment i conservació dels
contenidors (article 169).
c) al control de qualitat de la imatge, la neteja i l’estat de la pintura dels
vehicles (article 170).
d) al sistema de retribució per objectius o risc de disponibilitat (article
171).
e) al sistema de posicionament i software de gestió de serveis i
d’incidències (article 172).
f) al tractament i la tramesa de dades i informes dels serveis (article
173).
5. En tots els àmbits anteriors els responsables del contracte actuaran les
potestats que aquest plec els atribueix i seran els receptors de tota aquella
informació que el contractista o contractista han de lliurar o posar a disposició
de l’òrgan de contractació.
6. Els responsables del contracte ostentaran, així mateix, les potestats de
seguiment dels paràmetres de sostenibilitat ambiental tal com vénen definits
en el capítol 13 del PPTP, especialment pel que fa als consums d’aigua,
energia i combustible, a les emissions de gasos i acústiques i a la generació
de residus.
7. Els responsables del contracte tindran com a interlocutor un encarregats
dels serveis les tasques dels quals són les establertes a l’article 164 del PPTP.
35. EXTINCIÓ I REVERSIÓ.
1. El contracte s’extingirà per les causes previstes en els articles 223 i 308
TRLCSP.
2. Atenent les característiques de la inversió i la durada de la contracte,
arribat el moment final operarà gratuïtament la reversió, quedant totes les
instal·lacions i mitjans materials en ple domini i possessió del Consorci, en
condicions normals d’ús, i sense que això impliqui indemnització per cap altre
concepte que el que pugui derivar de les amortitzacions pendents de realitzar,
establertes com a preus residuals.
3. La reversió de les instal·lacions, béns i mitjans materials es realitzarà de
forma immediata a la finalització del contracte, lliure de qualsevol càrrega o
gravamen i en perfecte estat de conservació i funcionament, obligant-se el
contractista a facilitar la documentació i realitzar els actes jurídics necessaris
per acreditar la titularitat pública dels esmentats béns i instal·lacions, sense
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cap cost pel Consorci, així com tota la informació escrita necessària per a
l’adequada gestió dels elements objecte de reversió. A requeriment del
Consorci el contractista realitzarà les transmissions de les instal·lacions i
equipament a favor del nou adjudicatari de la gestió del servei.
4. En el cas que durant el transcurs de la contracte el contractista aportes
béns immobles, la reversió d’aquests s’acordarà de mutu acord atenent
l’import de la inversió i la seva amortització No obstant això la reversió es
garantirà mitjançant l’anotació registral dels béns que s’afectin al contracte.
36. ABANDONAMENT O RENÚNCIA.
1. En cas d'abandonament o renúncia al contracte, el Consorci instruirà
expedient que resoldrà mitjançant acord del ple, incautant-se de tots els
elements i materials que integrin l'explotació del servei concedit.
2. S'incautarà igualment la fiança constituïda en garantia del contracte, tot
això sense perjudici de l'exercici de les accions oportunes per la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer el contractista.
3. El Consorci podrà estimar l'existència de causes sobrevingudes de força
major que impedeixin al contractista la prestació del servei. En aquest supòsit
no procedirà la incautació si el contractista presta les facilitats necessàries
perquè el servei no s'interrompi i el Consorci pugui adoptar les mesures
oportunes per a la realització directa d'aquest o realitzi nova adjudicació.
37. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS
1. L’organització dels serveis es portarà a terme d’acord amb l’establert en
aquest PCAP i en el PPTP.
2. Els responsables del contracte i els serveis tècnics del COPATE podran fer
els encàrrecs i encomanar les tasques de conformitat amb l’establert en el
PPTP i amb les disposicions i sistemes d’organització que en cada moment
considerin més convenients pel correcte desenvolupament del servei.
3. El contractista haurà de disposar d’un responsable tècnic que dirigirà el
personal i els treballs d’execució del contracte de serveis i el qual estarà en
contacte directe amb els Serveis Tècnics del COPATE i rebrà d’aquests les
ordres oportunes. L’esmentada persona serà especialista en l’àmbit dels
serveis objecte del contracte.
4. El contractista haurà de comunicar als Serveis Tècnics del COPATE
qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com
suggeriments en ordre a la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar-

49

los qualsevol informació que els sigui requerida, a efectes de control,
estadística o coneixement de les operacions en curs.
5. El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i
l'experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els
serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
38. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS.
1. El contractista vindrà obligat, durant el compliment del contracte de
serveis, al seguiment de les instruccions dels serveis tècnics del COPATE, així
com a la necessària coordinació i programació de les actuacions que realitzi,
de conformitat amb allò establert al PPTP.
2. Aquesta programació serà canalitzada mitjançant la bona relació entre el
contractista i els responsables del contracte.
39. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. La direcció i inspecció tècnica dels serveis i treballs objecte del contracte,
s’exercirà pels serveis tècnics del COPATE i s’executarà pel contractista
seguint les determinacions i prescripcions fixades pels responsables del
contracte.
2. El contractista estarà obligat a complimentar totes les disposicions
referents a la classe, ordre, manera i temps d’execució dels treballs
contractats que li puguin ser comunicats pels responsables del contracte i
pels serveis tècnics del COPATE.
3. Tant els mitjans humans com materials adscrits als serveis rebran
directament i exclusiva les instruccions dels responsables del contracte i dels
serveis tècnics del COPATE.
4. El contractista estarà obligat a entregar un esquema de l’organigrama
d’organització del personal adscrit al contracte de serveis.
40. SUBCONTRACTACIÓ
1. Si el contractista subcontracta a altres empreses, (sense perjudici de la
preceptiva sol·licitud d’autorització del COPATE) per a la realització de serveis
corresponents al contracte haurà de vigilar el compliment per aquests
subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals, de
conformitat amb l’establert als articles 24, 28 i concordants de la Llei de
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Prevenció de Riscos Laborals i el Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les
empreses de treball temporal.
2. Quan el contractista acudeixi a la subcontractació haurà de garantir que
almenys un 5 per 100 del preu de l’adjudicació el subcontracta amb centres
especials de treball i empreses d’inserció sociolaboral. Podran ser també
beneficiàries d’aquest coeficient mínim de subcontractació les entitats no
lucratives i les empreses mercantils que compleixin el requisit legal establert
per als centres especials de treball i les empreses d’inserció, en el que es
refereix respectivament les seves plantilles en almenys un 70 per 100 de
persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100; o almenys amb un
30 per 100 de persones en situació d’exclusió social conforme als perfils
establerts a l’article 2 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, d’empreses
d’inserció sociolaboral, o norma que la substitueixi. A tal efecte les empreses
licitadores hauran de presentar una declaració jurada en la qual s’identifiqui
l’empresa o empreses amb les quals té previst subcontractar.
41. MITJANS MATERIALS
1. El contractista haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris
necessaris per poder realitzar el servei objecte del contracte, així com pels
subministraments i treballs varis que es puguin necessitar, segons els bons
costums de la professió i, quan sigui el cas, tenint en compte que els
esmentats treballs es realitzaran habitualment a la via pública.
2. Tots els transports que motivin els treballs, serveis i subministraments
contractats, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a
compte del contractista adjudicatari i s’entenen compresos en els preus
oferts.
3. Els vehicles que utilitzi tindran les condicions necessàries per al fi al qual
són destinats, amb referència a la seguretat i les conveniències d’estètica
urbana i condicions sanitàries. Sempre que així s’estableixi en el present plec,
en el PPTP o es determini pels responsables del contracte o pels serveis
tècnics del COPATE, estaran dotats, d’igual manera que el vestuari del
personal, d’un distintiu, que facilitarà COPATE, on es farà constar la
pertinença a un servei del consorci.
4. El contractista haurà de disposar en qualsevol moment de la maquinària i
els mitjans de transport i auxiliars que siguin precisos i adaptats a les
necessitats del treball que s’ordenin. També disposarà, com a mínim, d’un
sistema de comunicació permanent i directe de telefonia mòbil entre la
direcció dels treballs i els serveis tècnics del COPATE.
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5. Pel que fa a la titularitat i adscripció dels equips i dels vehicles, es tindrà
en compte allò establert a l’article 158 del PPTP.
42. IMATGE DELS SERVEIS
1. La imatge dels serveis objecte del contracte haurà d'estar coordinada i
seguir els criteris definits per les normes d'imatge corporativa del COPATE.
2. El contractista haurà de respectar i fer respectar pels seus operaris i
personal de serveis:
- Uniforme:
o

En el cas de ser necessari de conformitat amb el present plec
de clàusules o el plec de prescripcions tècniques, el portaran
en tot moment en què estiguin realitzant tasques dels
serveis, sense altres indicacions, anagrames o símbols que
no siguin els previstos en el disseny d'aquest uniforme o
autoritzats per COPATE.

o

Es portarà net.

- Cortesia:
o

El contractista serà responsable de la cortesia dels seus
treballadors i posarà remei immediatament a qualsevol mal
comportament dels treballadors adscrits als serveis.

- Material:
o

Estricta neteja de tots els materials com a símbol de la neteja
ciutadana.

o

Absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin
els previstos o autoritzats per COPATE.

o

Nivells mínims de sorolls i contaminació permesos, pels
vehicles que s’utilitzin en execució dels serveis objecte del
contracte.

3. Respecte de la imatge del servei es tindrà en compte, també, allò establert
a l’article 155 i 156 del PPTP.
43. IMATGE CORPORATIVA I RELACIÓ AMB ELS CIUTADANS
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1. El consorci definirà el nivell d’imatge corporativa dels equips adscrits als
serveis, tant dels vehicles com del personal, les eines i els materials adscrits
al contracte. Aquesta imatge s’ha de mantenir en bones condicions al llarg de
la vida útil dels equips.
2. El contractista o contractistes garantirà en tot moment que els usuaris dels
serveis puguin identificar de manera clara els vehicles que presten els serveis
al seu municipi i la seva funció (recollida resta, recollida FORM, repàs,
manteniment, etc...).
3. La imatge corporativa buscarà incentivar la participació de la població en
el reciclatge, així com la seva implicació en la recollida selectiva i en el
manteniment del mobiliari urbà. El contractista, dins del mes subsegüent a la
formalització del contracte, aportarà una proposta tècnica basada en els logos
i lemes preexistents del Consorci, i seran els serveis tècnics del consorci els
que escolliran la proposta més idònia, la qual serà aplicada a tota la flota del
servei de gestió de residus.
4. El contractista o contractistes hauran de disposar al seu càrrec dels mitjans
informatius necessaris per difondre entre els usuaris les característiques de
la recollida selectiva de les diferents fraccions, especialment en allò referit a
les condicions de disposició dels residus en els contenidors, així com les
característiques i formes de prestació del servei a les deixalleries, residus
admesos i exclosos i horaris de funcionament.
5. Tots els operaris dels serveis tenen l’obligació de conèixer les
característiques d’aquests a l’objecte de poder informar convenientment els
usuaris que se’ls hi adrecin.
6. No s’admetrà sota cap concepte que cap treballador posi en dubte davant
del usuaris la gestió dels serveis duta a terme per la seva organització.

III. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
44. MESURES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.
1. El Consorci, en la prestació dels diferents serveis que constitueixen
l’objecte del contracte, vetllarà per tal que el contractista o els contractistes
adoptin els criteris d’eficiència energètica i de disminució dels impactes
negatius al medi ambient als quals s’haguessin compromès en el seu
programa de sostenibilitat ambiental, particularment pel que fa a la promoció
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d’actuacions de reutilització i reciclatge i per a l’impuls de la compra verda en
les administracions públiques.
2. El contractista o els contractistes estaran obligats a adoptar aquelles
mesures que normativament resultin obligatòries i a minimitzar l’impacte de
la gestió de residus mitjançant l’adopció de les tècniques i els objectius que
fixen els articles 174 a 177 PPTP a les quals s’hagués compromès en el
programa de sostenibilitat ambiental.
3. En cas que es produís igualtat de puntuacions en qualsevol dels lots
d’aquest procés de licitació i que el criteris diriments de la clàusula 19.4 no
produïssin els efectes desitjats, COPATE es reserva la potestat d’adjudicar el
contracte a l’empresa que assoleixi un major nivell de compliment de mesures
mediambientals, de conformitat amb allò disposat a les directives europees
sobre contractació pública, i a la normativa espanyola i catalana de
contractació de les administracions públiques.
45. ASPECTES GENERALS EN MATÈRIA DE PERSONAL.
1. El contractista o els contractistes vindran obligats a la implantació de les
mesures necessàries en matèria de formació que tendeixin a incrementar
l’eficàcia en la prestació dels serveis i la professionalitat dels treballadors, en
especial pel que fa referència a:
-

Formació en la bona pràctica de les tasques i en la utilització dels
recursos assignats.

-

Formació relativa a la qualitat mediambiental i en les relacions
amb els usuaris que convingui implementar per tal de garantir
l’anterior qualitat.

-

Formació específica en les conductes a adoptar en situacions
adverses a la prestació dels serveis objecte del contracte.

2. Sempre que així s’estableixi en el present PCAP, en el PPTP o quan es
determini pels responsables del contracte, el personal empleat en la
realització dels serveis que conformen el seu objecte haurà d’anar
obligatòriament uniformat i amb distintiu.
3. En cadascun dels treballs que es prestin haurà de designar-se un
treballador del contractista que, com a encarregat, es responsabilitzi de la
seva execució i respongui en totes les situacions imprevistes que poguessin
presentar-se.
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4. Tot el personal que el contractista o contractistes adscriguin al servei serà
exclusivament de la seva responsabilitat. Aquest personal no tindrà cap
relació jurídica laboral amb COPATE.
5. Qualsevol obligació que assumeixi el contractista o contractistes amb motiu
de l’execució del contracte, ja sigui de naturalesa jurídica laboral, civil,
tributaria o de qualsevol altre índole, s’entendrà assumida al seu compte i
risc, sense que impliqui ni pugui implicar cap tipus de responsabilitat per
COPATE, llevat d’aquells supòsits explícitament previstos per la llei.
6. El personal que executi les prestacions objecte del contracte dependrà
únicament del contractista, sense que pugui establir-se cap vincle de
dependència, funcionarial ni laboral, amb COPATE, llevat dels supòsits
legalment previstos de successió d’empresa.
46. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PERSONAL.
1. En el moment de l‘inici de la prestació dels serveis, el contractista o
contractistes comunicaran al Consorci la relació de personal adscrit a cada
servei, així com la resta de personal adscrit al contracte.
2. Durant la vigència del contracte qualsevol variació respecte al nombre
d’empleats o l’estructura de personal haurà de ser aprovada pel Consorci.
3. El contractista o contractistes estaran obligats a presentar anualment, o
quan ho sol·liciti el Consorci, l’actualització de la plantilla de personal, amb
determinació de la situació i condicions de cada treballador adscrits als serveis
i la relació de les altes i baixes que se produeixin en la plantilla.
4. Les relacions nominals TC-2 es confeccionaran exclusivament amb el
personal adscrit al contracte i no es podrà incloure en aquestes relacions a
personal que pogués tenir contractat el contractista o contractistes en
activitats diferents a les que són objecte d’aquest contracte.
5. El Consorci podrà exigir al contractista o contractistes la presentació de les
relacions d’ingrés de les quotes del règim general de Seguretat Social del
personal al seu servei i, trimestralment, la liquidació de la declaració de
retencions de l’IRPF oportunament presentada davant de l’organisme
competent.
6. Les referències als documents administratius de relació i ingrés de quotes
a la Seguretat Social i de retencions a l’IRPF s’entenen sense perjudici dels
documents addicionals, complementaris o substitutius que es poguessin
generar durant la vigència del contracte i que facin referència al compliment
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de les obligacions laborals i fiscals del contractista o contractistes en relació
amb els treballadors adscrits al contracte.
7. Si en finalitzar aquest contracte el contractista o contractistes no
facilitessin, o ho fessin de manera incorrecta, la relació del personal que s’ha
de subrogar, se’ls incautarà la garantia definitiva i, amb càrrec a ella, se’ls
aplicaran les penalitats que corresponguin que, en funció de la gravetat de la
infracció, podran arribar al 10 per 100 del preu del contracte.
47. GESTIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT ALS SERVEIS.
1. El contractista o els contractistes organitzaran sota la seva responsabilitat
els sistemes de gestió del personal i d’organització del treball de forma que
millor redundi en l’eficàcia dels serveis.
2. Quan el contractista o contractistes projectin la modificació de les
condicions substancials de la seva organització dels serveis o dels seus
sistemes de gestió, hauran de sotmetre-ho a l’aprovació del Consorci.
3. En cas de modificacions substancials no autoritzades el Consorci es reserva
la possibilitat de resoldre el contracte.
4. El Consorci exigirà al contractista o contractistes el compliment estricte de
la llei que regula les empreses de treball temporal. El contractista o
contractistes faran ús d’aquests serveis en els casos estrictament
imprescindibles i, sempre que sigui possible, amb el consens de la
representació dels treballadors de l’empresa.
48. ACCIÓ PREVENTIVA DE RISCOS LABORALS.
1. El contractista o contractistes restaran obligats al més exacte compliment
de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat
i salut, en relació amb el personal adscrit als diferents serveis i activitats
objecte del contracte.
2. El contractista o contractistes hauran de complir estrictament el que
disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
i les seves disposicions de desenvolupament o complementàries, així com el
que disposin totes aquelles altres normes legals o convencionals que
continguin prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en
l’àmbit dels serveis i activitats objecte del contracte.
3. En compliment del deure de protecció, el contractista o contractistes
hauran de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots
els aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en el marc de
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les seves responsabilitats, realitzaran la prevenció de riscos laborals
mitjançant l’adopció de totes aquelles mesures que siguin necessàries per a
garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.
4. El contractista o contractistes planificaran l’acció preventiva en la prestació
dels serveis a partir d’una avaluació de riscos per a la salut i seguretat dels
seus treballadors, tenint en compte la naturalesa de les activitats,
especialment quan aquestes es trobin exposades a riscos especials. La
mateixa avaluació haurà de realitzar-se amb ocasió de l’elecció d’equips de
treball i del condicionament dels llocs de treball, i haurà d’actualitzar-se
sempre que canviïn les característiques i condicions dels equips o llocs de
treball.
5. El contractista o contractistes estaran obligats a presentar un pla de
prevenció de riscos laborals que reculli la totalitat dels treballs i serveis a
prestar. Aquest pla serà elaborat de conformitat amb les disposicions de
seguretat i salut legalment aplicables. En el cas de treballs o serveis per als
quals no existeixi regulació específica el pla de prevenció partirà d’allò
disposat per a treballs o serveis anàlegs o de característiques similars. El pla
haurà de contenir, com a mínim, una memòria explicativa, amb descripció
gràfica suficient per a la seva comprensió i aplicació.
6. El pla de seguretat i salut haurà de ser presentat pel contractista o
contractistes bans de la finalització de la fase d’implantació. Aquest pla haurà
de ser aprovat per COPATE.

49. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ACCIÓ PREVENTIVA.
1. El contractista adoptarà, per a la prestació dels serveis objecte del
contracte, les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball
s’adeqüin de forma òptima a la realització de les prestacions objecte del
contracte, garantint en tot moment la seguretat i salut dels treballadors.
2. El contractista haurà de proporcionar als seus treballadors equips de
protecció individual adequats per al desenvolupament de les seves funcions i
vetllar per al seu ús efectiu quan la naturalesa del treball així ho requereixi.
3. El contractista adoptarà les mesures adequades per tal que tots els
treballadors rebin la informació necessària en relació amb els riscos per a la
seva seguretat i salut en els quals puguin incórrer en la prestació dels serveis
i els informarà respecte de les activitats de protecció i prevenció aplicables
en cada cas, així com de les mesures a adoptar en situacions d’emergència.
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4. El contractista haurà de garantir que cada treballador adscrit al contracte
rebi una formació, teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria
preventiva, tant en el moment de la contractació, qualsevol que sigui la
duració o modalitat d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions
a realitzar o en els equips de treball com, en fi, quan s’introdueixin noves
tecnologies.
5. El contractista haurà d’acreditar mitjançant certificació que els treballadors
adscrits a l’execució del contracte han rebut amb caràcter previ la formació
necessària en matèria de prevenció de riscos laborals i utilització dels equips
de treball.
6. Es tindran en compte, també, les determinacions de seguretat i salut aboral
previstes a l’article 154 del PPTP.
50. PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS I COORDINACIÓ.
El contractista complirà amb les obligacions legals en matèria de designació
de treballadors per ocupar-se del compliment del deure de prevenció de
riscos, constitució del corresponent servei de prevenció o concertació
d’aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa, així com
amb les obligacions en matèria de constitució d’un comitè de seguretat i salut
amb les facultats i competències que li atorga la normativa de prevenció de
riscos laborals.
51. SUCCESSIÓ D’EMPRESA.
1. El contractista o contractistes estaran obligats a assumir tot el personal
adscrit a la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte per compte del
contractista actua i es subrogaran en els drets i obligacions que dimanen dels
respectius contractes de treball d’acord amb el principi de subrogació
empresarial regulat a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. S’adjunta
annex al PCAP la relació del personal dels actuals adjudicataris.
2. La determinació concreta dels treballadors subrogats es realitzarà d’acord
amb allò establert en el conveni col·lectiu d’aplicació i amb els acords a que
arribin les empreses afectades per complir la finalitat de l’estabilitat en
l’ocupació.
3. Considerant l’eventual concurrència de convenis que estableixen
determinacions retributives diverses, el contractista serà responsable front a
COPATE dels increments salarials que negociï amb els seus treballadors
durant l’execució del contracte i que representin un increment superior a
l’establert en l’àmbit convencional general.
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4. En matèria de subrogació de personal es tindran en compte, també, les
determinacions establertes en l’article 163 del PPTP.
52. RESPONSABILITATS.
1. L’incompliment pel contractista o contractistes de les seves obligacions en
matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats
administratives, així com, en el seu cas, a responsabilitats penals i civils pels
danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest incompliment. Així
mateix, el contractista o contractistes respondran solidàriament amb els
subcontractistes de l’incompliment d’aquests.
2. Les responsabilitats administratives que es puguin derivar de la relació
contractual, seran compatibles amb les responsabilitats que resultin
imposades per l’autoritat laboral, així com amb les indemnitzacions pels
danys i perjudicis causats i amb les de recàrrec de prestacions econòmiques
del sistema de la Seguretat Social que poguessin fixar-se per l’administració
competent.
53. LIMITACIONS A LA CAPACITAT DE CONTRACTAR.
La comissió de delictes o infraccions administratives qualificades de molt
greus en matèria de seguretat i salut en el treball comportaran limitacions a
la facultat de contractar amb l’Administració.
IV. INFRACCIONS I PENALITATS.
54. INFRACCIONS.
1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran sancionats conforme al que
disposa aquest PCAP, qualificant-se les infraccions de la forma següent:
a) Infraccions lleus.
b) Infraccions greus.
c) Infraccions molt greus.
2. L’òrgan competent per a resoldre la imposició de penalitats serà el
President del Consorci. En el procediment es garantirà l’audiència al
contractista.
3. L’adjudicatari accepta expressament que se li puguin imposar penalitats
per la comissió d’infraccions en les quanties següents:
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a) per la comissió d’infraccions qualificades com a lleus, es podran
imposar penalitats de quantia no superior a 3.000.- €.
b) per la comissió d’infraccions qualificades com greus, es podran
imposar penalitats per un import comprès entre els 3.001.- € i els
6.000.- euros.
c) per la comissió d’infraccions qualificades de molt greus, es podran
imposar penalitats en un import comprès entre els 6.001.- € i els
10.000.- €.
55. INFRACCIONS LLEUS.
1. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista que sense
estar tipificades com a greus o molt greus, vulnerin d’alguna manera les
condicions establertes en el present PCAP o en el PPTP, implicant una
deficiència en el normal desenvolupament de la prestació dels serveis objecte
del contracte.
2. En tot cas, es consideraran faltes lleus:
a) les incorreccions i les desatencions per part del personal del
contractista respecte dels usuaris dels serveis o dels ciutadans en
general.
b) la manca d’higiene, cura i netedat en el personal que presti
materialment els serveis o en el material amb el qual es prestin.
c) el mal estat de conservació dels vehicles, dels contenidors, de les
instal·lacions i del material en general.
d) l’abandonament d’un vehicle avariat a la via pública per un temps
superior a 12 hores.
e) la desobediència a les ordres donades pel responsable del contracte
o pels seus agents col·laboradors; s’entendrà que s’ha produït una
desobediència quan transcorrin més de 3 dies sens atendre-les,
llevat que es consideri la concurrència d’una causa de justificació i
que aquesta hagués estat invocada i acreditada.
f) dificultar la inspecció al responsable del contracte o als seus agents
col·laboradors.
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g) tots aquells actes o conductes del contractista o del seu personal
que posin en perill o puguin perjudicar el bon estat dels mitjans
materials afectes als serveis.
h) tots aquells actes de negligència lleu en la prestació dels serveis,
que no comportin altres vulneracions normatives que les establertes
en el PPTP o en el PCAP.
i) la manca d’uniformitat del personal i/o la utilització de vestuari no
autoritzat especialment.
j) la utilització inadequada del material afecte als serveis.
k) la interrupció del servei, concurrent causa justificada, sense donar
immediat avís al Consorci, a través del responsable del contracte o
dels seus agents.
l) els retards reiterats en la prestació dels serveis. Concorrerà retard
reiterat quan s’haguessin cursat tres advertiments escrits per part
del COPATE dins d’un mateix trimestre.
m) paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels
serveis. Concorrerà retard reiterat quan s’haguessin cursat tres
advertiments escrits per part del COPATE dins d’un mateix
trimestre.
n) ometre reiteradament l’avís al responsable del contracte de l’avaria
d’un equip durant la prestació del servei. Concorrerà omissió
reiterada quan s’haguessin cursat tres advertiments escrits per part
del COPATE dins d’un mateix trimestre.
o) ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
p) no utilització dels mitjans mecànics i humans oferts.
q) en general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades
greus o molt greus i que suposin d’alguna manera un incompliment
de les clàusules establertes en aquest PCAP o en el PPTP sempre i
quan no comportin, simultàniament, la infracció de cap altra norma
d’obligat compliment.
56. INFRACCIONS GREUS.
1. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista que
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació dels
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serveis objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de
qualsevol de les clàusules del present PCAP o del PPTP.
2. En tot cas, es consideren faltes greus:
a) la reiteració o reincidència per part del contractista, d’actes que
donin lloc a sancions lleus. Concorrerà reiteració o reincidència si
s’hagués sancionat el contractista un mínim de tres vegades per
faltes lleus dins d’un mateix trimestre.
b) les actuacions del contractista que donin lloc a una depreciació no
justificable dels mitjans materials afectes al servei.
c) El tracte ofensiu o despectiu, així com els tractes incorrectes
reiterats o reincidents per part del personal del contractista amb els
usuaris dels serveis o amb els ciutadans en general.
d) L’incompliment d’acords o decisions del Consorci sobre variacions
dels serveis.
e) La desobediència a les indicacions i ordres donades pel Consorci, a
través del responsable del contracte o dels seus agents, quan
l’incompliment suposi una falta en la prestació dels serveis.
S’entendrà que hi ha desobediència si concorren més de set dies
des de la recepció de l’ordre o indicació escrita sense que aquesta
no hagués estat atesa i sense haver comunicat per escrit la causa
de justificació. En cas que l’ordre o indicació ja contingués el termini
d’implementació de la mesura, la concurrència de la desobediència
s’acreditarà amb el venciment d’aquest termini, sense haver-se
implementat ni justificat.
f) la introducció sense autorització de variacions o modificacions en
els serveis.
g) percebre la contractista o qualsevol treballador d’aquesta, alguna
remuneració, present o gràcia dels usuaris del servei sense la
deguda autorització.
h) no seguiment de les prescripcions sanitàries o incompliment de les
ordres del Consorci per evitar situacions nocives, insalubres,
perilloses o molestes per als ciutadans, usuaris o no, o pels
mateixos operaris dels serveis.
i) l’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements
propagandístics.
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j) El fet d’haver estat declarat l’estat general d’un vehicle per la
inspecció tècnica com a defectuós.
k) la utilització de pintura en els materials, maquinàries i vehicles que
no s’ajusti a l’homologada pel Consorci.
l) la utilització d’uns mitjans materials diferents als exigits per a cada
tasca específica.
m) treballar amb vehicles sense llums intermitents o d’altres dispositius
de seguretat previstos en la seva homologació.
n) treballar sense els corresponents equips de protecció laboral o la
inadequació d’aquests, de conformitat amb allò establert al Pla de
Prevenció de Riscos Laborals aprovat.
o) en general, totes les infraccions o irregularitats inadmissibles en la
prestació dels serveis, d'acord amb les condicions fixades en el
present PCAP o en el PPTP.
57. INFRACCIONS MOLT GREUS.
1. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en perill la
seva gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris.
2. Es qualifica com a molt greu la transmissió de la titularitat del contracte o
part d'ell incomplint l’article 226 TRLCSP.
3. En tot cas es consideraran faltes molt greus:
a) la reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions qualificades
com a greus. Concorrerà reiteració o reincidència si s’hagués
sancionat el contractista un mínim de dues vegades per faltes greus
dins d’un mateix trimestre.
b) La desobediència reiterada de les ordres escrites emeses pel
Consorci relatives a la prestació dels serveis.
c) la coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada
per qualsevol persona adscrita als serveis contra els funcionaris
habilitats per al servei d’inspecció o contra els usuaris.
d) L’incompliment reiterat de les prescripcions sanitàries o de les
ordres del Consorci per evitar situacions insalubres, molestes,
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nocives o perilloses per al veïnat o per als propis operaris dels
serveis.
e) l’ocupació d’un equip en tasques diferents a les pròpies de la
contracte.
f) les pertorbacions greus del servei derivades d’una prestació
deficient respecte dels estàndards mínims fixats en el quadre de
prestacions tècniques.
g) la no elaboració del pla de prevenció de riscos laborals.
h) la no constitució o concertació amb tercer del servei de prevenció
de riscos.
i) no designar personal que es destini a la prevenció de riscos laborals.
j) la no constitució d’un comitè de seguretat i salut en el cas d’estar
obligada per la normativa de prevenció de riscos laborals.
k) treballar de forma generalitzada i reiterada, sense els
corresponents equips de protecció laboral o la inadequació
d’aquests, de conformitat amb allò establert al pla de prevenció de
riscos laborals aprovat.
l) l’incompliment de la formació teòrica i pràctica del personal adscrit
a la contracte, sobre les mesures a adoptar en el treball o en
situacions d’emergència, segons s’hagi establert al pla de seguretat
i salut.
m) no facilitar, o facilitar de forma incorrecta les dades del personal
que s’hagués de subrogar.
n) No mantenir vigents les pòlisses d’assegurances exigides en aquest
PCAP durant el temps especificat en cada supòsit, així com la falta
d’abonament dels rebuts o primes, o la no tramitació de forma
diligent de tots els expedients dels particulars que haguessin sofert
danys derivats de la seva activitat, o sobre danys o avaries que
circumstàncies com ara les inclemències meteorològiques, els actes
de vandalisme o els accidents a la via pública, entre d’altres,
poguessin ocasionar als contenidors o que els contenidors
poguessin ocasionar.
o) L’incompliment de les determinacions establertes en els articles 10
i 15 del PPTP, tant pel que fa a la prestació dels serveis com respecte
a les freqüències horàries, durant el període transitori.
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p) La falta d’idoneïtat dels mitjans materials aportats respecte dels
obligats pel PPTP i dels mitjans, personals o materials, previstos per
a cada servei.
q) L’incompliment de les normes sobre freqüències de recollida de
contenidors per al servei transitori i definitiu.
r) Mala praxis i contaminació de les fraccions de residus en les
logístiques de recollida, repàs, o àrea de transferència,
incrementant els impropis.
s) La no acceptació de residus de deixalleria i derivar-los a la pròpia
activitat d’acord amb l’article 142.6 del PPTP.
t) Que els treballadors posin en dubte la gestió dels residus duta a
terme pel COPATE davant dels usuaris d’acord amb l’article 157.3
u) Els vehicles i mitjans adscrits totalment al servei del COPATE no
podran fer-se servir a cap altra contracte de l’adjudicatari o
compartir-se amb altres municipis fora de l’àmbit del COPATE
v) L’ús inadequat o falsejament
seguiment i control del servei.

dels

sistemes

tecnològics

de

w) No presentar els informes amb el temps requerit, de forma
reiterada, als responsables del contracte, o bé informes incomplets,
que no s’ajustin al que es requereix a l’article 173 del PPTP, poc
detallats i/o falsejats.
x) El no compliment del Programa de Sostenibilitat.
58. REVISIÓ DE LA QUANTIA ECONÒMICA DE LES SANCIONS.
L'import de les sancions de caràcter econòmic es podrà modificar
simultàniament amb les revisions de preus del contracte i serà criteri
preferent que augmentin en proporció a aquestes, sempre que es garanteixi
la seva suficiència.
V. CLÀUSULA TRANSITORIA: SERVEI EN COMPLIMENT DE L’ AUTO
160/2017
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L'Auto 160/2017 de 30 de juny de 2017, resol la peça separada del recurs
ordinari 257/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona,
que va acordar la suspensió de l’acord de l’Ajuntament de Deltebre de de 14
de març de 2017 i l’acord del Consell Comarcal del Baix Ebre de 28 d’abril de
2017, estipulant que les relacions entre ambdues parts, pel que fa a la
delegació de competències es continuaran regint per l’establert en el marc
pactat per les parts.
Això comporta continuar prestant el servei i per la qual cosa incloure’l en la
present licitació, regulat al capítol 15 dels PPTP.
1.Durant la vigència de les mesures cautelars decretades judicialment i fins
el moment de la restitució del servei públic en els termes que permetin la
seva lliure disponibilitat per part dels òrgans de govern del municipi de
DELTEBRE, el contractista adjudicatari del LOT I i del LOT II prestarà també
els serveis objecte d’aquest lot, i només aquests, en el municipi al·ludit, en
les mateixes condicions de prestació que les dels municipis del LOT I, tal com
vénen definides en el PCAP i en el PPTP, així com aquells altres compromesos
als quals s’hagués obligat el licitador en la seva proposició i que haguessin
estat expressament acceptats per COPATE.
2. El tipus de licitació respecte d’aquest servei específic per al municipi de
DELTEBRE es fixa en 460.000 € anyals (Quatre-cents seixanta mil), per al
LOT I , i en 60.000 anyals (seixanta-mil) per al LOT II tal com es desglossa
en l’estudi econòmic que s’adjunta a l’ANNEX VI d’aquest PCAP.
3. El licitador que esdevingui adjudicatari del LOT I vindrà, doncs, obligat a
prestar els serveis objecte d’aquest lot, i només aquests, també en el municipi
de Deltebre. El licitador que esdevingui adjudicatari del LOT II vindrà, doncs,
obligat a prestar els serveis objecte d’aquest lot, i només aquests, també en
el municipi de Deltebre
4. La contraprestació a la qual tindrà dret el contractista per a la prestació
d’aquests serveis específics es calcularà aplicant a l’anterior tipus de licitació
la baixa licitatòria a la qual s’hagués compromès en la seva proposició
econòmica.
5. La supressió d’aquest servei específic per al municipi de DELTEBRE en el
moment en el qual desapareguin les causes establertes en l’apartat 1
d’aquesta clàusula no donarà lloc a cap indemnització al contractista, en
tractar-se d’un servei temporal respecte del qual el contractista no haurà
licitat sinó que se li imposa per l’òrgan de contractació.
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ANNEX I.
MODEL DE “PROPOSICIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA”
En /Na........................., amb DNI núm. ................. veí de ............... amb
domicili a .........., en nom propi (o en representació de ......................),
assabentat de l’anunci publicat per a la contractació dels serveis de recollida
de residus municipals a les comarques del Baix Ebre i del Montsià; de neteja
viària en algun dels seus municipis i de gestió i explotació de deixalleries i
de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir
el contracte, fa constar:
Primer. Que accepta íntegrament les indicades condicions i les obligacions
que dimanen del plec de clàusules administratives particulars ( PCAP) i del
plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i ofereix portar a terme els
serveis pels preus següents:
LOT I.
A) OFERTA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PEL PREU ANUAL
_____________.- € (EN LLETRES…........... EUROS), INCLÒS L’IVA.

DE

B) OFERTA D’IMPLANTACIÓ TOTAL DE NOUS MITJANS en data _________
(data màxima un des de l’inici del contracte).
LOT II.
OFERTA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PEL PREU ANUAL
_____________.- € (EN LLETRES…........... EUROS), INCLÒS L’IVA.

DE

Segon. Que es compromet a
a) executar en la seva totalitat l’objecte de la contracte en els lots als
quals licita i amb completa subjecció als requisits i condicions
establerts en el PCAP i en el PPTP, en la seva proposició i en la resta
de documentació contractual, a canvi d’una quota mensual durant que
li abonarà COPATE per mensualitats vençudes.
b) assumir íntegrament les despeses de primer establiment que es fixen
en el PCAP i en el PPTP i llur manteniment integral, manifestant
expressament la viabilitat econòmica de la seva oferta.
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c) executar, per si o mitjançant subcontractistes, la totalitat de les obres
a les que es circumscriu aquest contracte, bo i manifestant que la
mercantil per ell representada ostenta la següent classificació mínima
següent:´________________________.
Tercer. Que als efectes d’allò previst a la clàusula 11 del PCAP la seva oferta
econòmica planteja una estructura de costos d’acord amb els coeficients
següents:
LOT I:
Despeses de personal
Despeses xe vehicles, maquinària, manteniment i combustible
Despeses d’amortitzacions
Altres
TOTAL

%
%
%
%
100%

LOT II:
Despeses de personal
Despeses xe vehicles, maquinària, manteniment i combustible
Despeses d’amortitzacions
Altres
TOTAL

%
%
%
%
100%

I als efectes oportuns, i per tal que així consti, signa la present proposta i en
els seus mèrits, es compromet en els termes avantdits.
Amposta, ____ d’octubre de 2017.
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX II.
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU.
(intervingut per notari)
L’entitat financera ___________________________ i en el seu nom i
representació __________________ en qualitat de ___________________
i segons les facultats dimanades de l'escriptura de poder atorgada davant del
notari de______________, Sr____________________________ amb data
_________, número ________ del seu protocol, i que afirma trobar-se
íntegrament subsistent, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa
_________________________, en interès i benefici del COPATE, i fins la
suma de ___________ euros a efectes de garantir l'exacte compliment per
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent contracte de serveis de recollida de residus municipals a les
comarques del Baix Ebre i del Montsià; de neteja viària en algun dels seus
municipis i de gestió i explotació de deixalleries, fins el finiment del termini
de garantia.
L'aval indicat es presta per l’entitat financera __________________, amb
expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre o qualsevol
altre, i a l'efecte l’entitat financera declara que vol obligar-se i s'obliga
conjuntament i solidàriament amb la mercantil ___________________ fins
el finiment del termini de garantia del contracte i dins, com a màxim, dels
vuit dies següents al requeriment que se li efectués a l’efecte, la suma
requerida fins a la concurrència de la xifra fiançada, renunciant l’entitat
financera expressament i solemnement a tota excepció o reserva quant al
lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la
causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es
manifestés oposició o reclamació per part de la mercantil avalada o de
tercers.
Amposta, ____ d’octubre de 2017.
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX III.
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA
FIANÇA DEFINITIVA.
(intervingut per notari)
Certificat número_________________________________. L’asseguradora
_____________________ (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a
_______________, carrer_______________________, i CIF____________,
degudament representat pel senyor _________________, amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de _________,
ASSEGURA
A la mercantil ___________________, amb NIF/CIF _________________,
en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront del COPATE, en endavant
l’assegurat, fins a l’import de _____________ euros a efectes de garantir
l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el contracte de serveis de recollida de residus municipals a
les comarques del Baix Ebre i del Montsià; de neteja viària en algun dels seus
municipis i de gestió i explotació de deixalleries, LOT o LOTS ___, fins el
finiment del termini de garantia.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no
donarà dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit,
ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva
obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin
correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer
requeriment del COPATE a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a
màxim, dels vuit dies següents del requeriment de fer efectiva la suma o
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència
del període de garantia concretat en el plec de clàusules d’explotació i el plec
de prescripcions tècniques.
Amposta, ____ d’octubre de 2017.
(Lloc, data i signatura)

ANNEX IV.
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CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL.
L’adjudicatari d’aquesta contracte quedarà vinculat per l’obligació de
subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals preexistents, en els
estrictes termes del conveni col·lectiu del sector. Per això, donant compliment
al mandat de l’article 120 TRLCSP, es facilita a continuació la informació sobre
les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecta la subrogació,
necessària per permetre l’avaluació dels costos laborals, com és la categoria
professional de cada treballador, la seva antiguitat, la seva jornada laboral a
novembre de 2017 els seus emoluments globals bruts i la seguretat social a
càrrec de les empreses actualment prestatàries del servei són les que es
detallen a l’annex VI del PPTP.

ANNEX V.
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VALORACIÓ DELS MITJANS MATERIALS FACILITATS PER COPATE A
L’INICI DE LA PRESTACIÓ.
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