
 

 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 D'OCTUBRE DE 2020 
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2020/12 
Caràcter:  extraordinària i urgent 
Data:  5 d'octubre de 2020 
Inici: 09:47 
Fi: 09:49  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 

 
President:  Raül Garcia Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
   Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

    
              Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
              Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
             Josep Capote Martín   PSC-CP 
 
Ordre del dia: 

 
1. Ratificació, si s'escau, de la urgència en la convocatòria.     
 
 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
2. Adjudicació del contracte per a la prestació del servei de neteja viària del municipi de Sant 

Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA. 
 
L'Alcalde sotmet a votació la urgència en la convocatòria de la sessió, la qual és aprovada per 
unanimitat, quedant, en conseqüència, ratificada la urgència en la convocatòria de la sessió 
respecte el punt que integra l'ordre del dia. 
 



 

 

 
 
 
 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA DEL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
D’acord amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, els 
ajuntaments estan obligats a prestar, entre d’altres, el servei de neteja viària a les vies 
públiques del municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni no disposa de mitjans materials i personals propis, 
suficients i adequats per realitzar el servei, des de fa anys la neteja viària al municipi es porta a 
terme a través de la contractació externa d’una empresa de serveis, que disposa del personal 
adequat, del material adient i de l’organització necessària per realitzar les tasques. 
 
El darrer contracte subscrit per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de 
neteja viària es va formalitzar en data 31.05.2014 amb la mercantil Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb una durada de 4 anys, prorrogables per 2 
anualitats més, any a any, amb la conformitat d’ambdues parts. 
 
Previ a la finalització del termini del contracte, la mercantil va manifestar la voluntat de no 
prorrogar el contracte. 
 
La clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació 
estableix que, en cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar el servei 
fins que un nou contractista se’n faci càrrec. 
 
Per això, i atès que la neteja viària és un servei bàsic que ha de prestar necessàriament el 
municipi, el Ple municipal, en sessió de 22.03.2018 va determinar que en aplicació de la 
referida clàusula, procedia la continuïtat del contracte amb Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL més enllà de la seva finalització i fins que un nou 
contractista se’n fes càrrec.  
 
Posteriorment i havent finalitzat les actuacions preparatòries, el Ple municipal, en sessió de 
11.06.2020, va aprovar l’expedient per a la contractació per un nou període de temps del servei 
de neteja viària de Sant Celoni. L’expedient conté el Plec de prescripcions tècniques (PPT) 
redactat per l’Àrea de Medi Ambient i Territori i el Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) elaborat per la Secretaria municipal. En el mateix acte, el Ple va delegar en la Junta de 
Govern Local l’adopció de tots els acords que s’hagin de prendre en el present procediment, ja 
siguin actes de tràmit o no, inclosa l’adjudicació del contracte.  
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a regulació 
harmonitzada, amb publicació de l’anunci de licitació al Diari oficial de la Unió Europea i al Perfil 
del contractant.  
 
En el termini reglamentari i mitjançant l’aplicació electrònica “Sobre digital” s’ha rebut una única 
proposició per optar al contracte, la presentada per Corporación CLD Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos SL, amb CIF número B-08.173.411. 
 
Oberts el sobre 2 (memòria tècnica per valorar els criteris que depenen d’un judici de valor) i el 
sobre 3 (proposta dels criteris avaluables de forma automàtica) i valorat el seu contingut, la 
Mesa de contractació, en sessió de 17.09.2020, va prendre els següents acords: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL en la licitació del contracte del servei de 
neteja viària del municipi de Sant Celoni, amb la següent puntuació total: 
 

Criteris de valoració (clàusula 15 PCAP) 
Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, SL 

Criteris que depenen d’un judici de valor  
(fins a 47,5 punts) 

47,5 punts 

Criteris avaluables automàticament  
(fins a 52,5 punts) 

52,5 punts 

Total 100 punts 

 
2. Proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte per a la prestació del 

servei esmentat a la mercantil Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, SL, per la quantitat de 597.026,15 €, IVA no inclòs (preu del servei per 1 any 
de contracte), d’acord amb la memòria tècnica presentada.  

 
En data 21.09.2020 l’alcalde va dictar una Resolució acceptant la proposta de la Mesa de 
contractació, tot indicant als serveis de l’àmbit de Secretaria que requerissin a la mercantil per a 
que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en què s’hagués rebut el 
requeriment, presentés la documentació que s’indica a la clàusula 23 del PCAP, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho així, s’entendria que retira la seva oferta. 
 
En el termini previst la mercantil Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, SL ha presentat a l’Ajuntament de Sant Celoni la documentació requerida, la qual ha 
estat verificada per la Secretaria municipal. 
 
Fonaments de Dret: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 150 (Classificació de 
les ofertes i adjudicació del contracte) 

 
- Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte del servei de 

neteja viària del municipi de Sant Celoni, aprovat pel Ple municipal en sessió de 
11.06.2020, clàusula 23 (Adjudicació) 

 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1. Adjudicar a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb CIF 
B-08.173.411, el contracte per a la prestació del servei de neteja viària del municipi de Sant 
Celoni, per la quantitat de 597.026,15 €, IVA no inclòs (preu del servei per 1 any de contracte), 
d’acord amb el projecte tècnic presentat.  
 
2. Citar a l’adjudicatari perquè, dins el termini de 5 dies a partir que transcorrin 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització electrònica del 
corresponent contracte administratiu. 
 
3. Disposar la despesa de 109.454,79 €, IVA inclòs, a favor de Corporación CLD, Servicios 
Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb CIF B-08.173.411, per al pagament de la 



 

 

prestació corresponent als mesos de novembre i desembre d’enguany, a l’aplicació 
05.163A0.22700 del pressupost de la Corporació per a 2020, quedant supeditada la disposició 
de la resta de la despesa (547.273,97 €, IVA inclòs) a l’existència de crèdit en el pressupost 
municipal per a 2021. 
 
4. Notificar aquests acords a l’únic licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar, i 
publicar la present adjudicació en el perfil del contractant.  
 
5. Publicar la formalització del corresponent contracte al Diari oficial de la Unió Europea i 
comunicar-la al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                              Secretari 
Raül Garcia Ramírez     Sergi Ribas Beltrán 
 
 
    


