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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
A. DEFINICIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 
Serà objecte d’aquesta contractació l’adjudicació, mitjançant contracte de serveis, de la 
prestació de les tasques materials de retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un 
dipòsit municipal, en els casos previstos als articles 85 i 86 del Reial Decret Legislatiu 
339/90, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat vial, en l’Ordenança Municipal de Circulació de Sant 
Celoni i en tots aquells altres supòsits emparats en preceptes i normes jurídiques que 
autoritzin l’actuació municipal esmentada. La potestat d’ordenar la retirada de vehicles de 
la via pública i el seu trasllat a dipòsit es legalment atorgada a l’autoritat municipal o als 
seus agents, per la qual cosa, l’adjudicatari del present concurs durà a terme 
exclusivament aquelles tasques encaminades a executar les decisions prèviament 
adoptades per l’Administració en l’àmbit citat, sense que les citades actuacions d’aquest 
impliquin exercici de cap prerrogativa de l’Administració per part del contractista.  
 
La prestació per part de l’adjudicatari de les tasques pròpies del contracte objecte 
d’aquest plec quedarà enquadrada dins la modalitat de contracte de serveis, segons és 
definit a l’article 10 i d’acord amb la regulació estipulada per a aquesta tipologia al capítol 
V, del Títol II, del Llibre IV del Text Refós del Text Refós de el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (en endavant TRLCSP) i es regirà per les clàusules d’aquest plec i, 
supletòriament, per les disposicions del TRLCSP i el seu reglament, i Pel Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (en endavant ROAS), aprovat per 
Decret 179/1995 de 13 de juny, en tot allò que fos d’aplicació.  
 
L’adjudicatari del contracte prestarà, a la Comunitat de Municipis “Conca de la Tordera”, 
formada pels Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera  (en endavant 
“la Comunitat”), quan sigui requerit a aquests efectes, els serveis que s’especifiquen a la 
clàusula 1ª del Plec de Prescripcions tècniques d’aquesta licitació. 
 
Tota referència que es faci en el present contracte a la “Policia Local” s’entendrà feta als 
cos de Policia de qualsevol dels municipis que conformen la Comunitat. 
 
B. ANNEX II DEL TRLCSP.  
 
Als efectes d’allò que disposa l’article 10 del TRLCSP, el contracte de serveis objecte de 
licitació s’inclou a la categoria 27 de l’Annex II de la Llei, sota la definició genèrica de 
“Altres Serveis”.  
 
C. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE S’HAN DE SATISFER MITJANÇANT 
AQUEST CONTRACTE 
 
Ateses les competències municipals en matèria d’ordenació, regulació i control del trànsit 
en les vies urbanes, segons l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, 
pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
Seguretat Viària i la necessitat de procedir, si escau, a la retirada de vehicles de la via 
pública, l’adjudicatari del contracte prestarà a la Comunitat els serveis necessaris per tal 
d’assegurar l’efectivitat d’aquestes retirades, d’acord amb les instruccions de la Policia 
Local i a fi i efecte d’acomplir amb allò que disposen els articles 85 i 86 de la Llei de 
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Seguretat Viària, així com les disposicions de l’Ordenança Municipal de Circulació de 
Sant Celoni i de totes aquelles normes jurídiques que autoritzin l’actuació municipal 
esmentada, considerant la manca de recursos humans i materials propis de la Comunitat 
per dur a terme aquestes tasques. 
 

2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  
SUBSCRIT A L'EMPARA D’AQUEST PLEC 

 
A. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
El contracte de serveis que celebri la Comunitat a l'empara del present plec tindrà 
naturalesa administrativa, com contracte típic de serveis definit en l'art. 10 del Text Refós 
de el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
Els contracte de serveis que es formalitzi a l'empara del present plec es regirà, en primer 
lloc, per allò establert en aquest plec i en els restants documents contractuals citats en 
l'apartat B d'aquesta clàusula. En el no regulat expressament en aquests documents 
contractuals, aquest contracte es regirà pel disposat en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre) i la seva normativa de desenvolupament (especialment pel reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, RD 1098/2001, de 12 
d'octubre, RGLCAP, en tant es dicti el Reglament de desenvolupament del TRLCSP) així 
com per les disposicions del règim local directament aplicables. Supletòriament 
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en defecte d'això les de dret 
privat. Serà especialment d'aplicació supletòria la Directiva 2004/18, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments 
d'adjudicació dels contractes públics de serveis, i la restant normativa comunitària sobre 
contractació pública.  
 
B. DOCUMENTS QUE TENEN CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
Tindran caràcter contractual, a més d'aquest plec, el de prescripcions tècniques i l'oferta 
econòmica i tècnica que resulti adjudicatària d'aquest contracte. En cas de discrepància 
entre els diferents documents contractuals no salvable per una interpretació sistemàtica 
dels mateixos prevaldrà allò establert en aquest plec de clàusules administratives 
particulars, tret que es dedueixi que es tracta d'un evident error de fet o aritmètic.  
 
C. PRERROGATIVES DE LA COMUNITAT EN RELACIÓ AMB AQUESTS 
CONTRACTES  
 
L'òrgan de contractació ostenta, en relació amb el contracte que regula el present plec, 
les prerrogatives d'interpretar-lo i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d'interès públic, resoldre'l i determinar els efectes d'aquesta 
resolució, així com totes aquelles reconegudes en la legislació vigent en relació amb 
aquest contracte en el present plec i en els restants documents que tinguin caràcter 
contractual, tot això d'acord amb el previst en l'art. 210 del TRLCSP.  
 
L'exercici d'aquestes prerrogatives es realitzarà d'acord amb el previst en els arts. 210 i 
211 del TRLCSP, sent immediatament executius els acords que adopti la Comunitat 
referent a això, acords que posaran fi a la via administrativa. Les conseqüències que 
l'exercici d'aquestes facultats pugui tenir en la relació econòmica contractual seran 
compensades en els termes derivats d'aquesta Llei.  
 
 



 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS “CONCA DE LA TORDERA”.  SANT CELONI  ·  SANTA  MARIA DE PALAUTORDERA 
 
PLEC  DE  CONDICIONS  QUE  HA DE  REGULAR  EL CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I TRASLLAT A UN DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

4

 
D. DEURE CONFIDENCIALITAT 
  
D'acord amb allò establert en l'art. 140 del TRLCSP, sense perjudici de les disposicions 
d'aquesta Llei relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se 
als candidats i als licitadors, l'òrgan de contractació cuidarà que no es divulgui la 
informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com confidencial; 
aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes 
confidencials de les ofertes. Per la seva banda, l'adjudicatari haurà de respectar el 
caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució 
del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en el contracte, o que per la 
seva pròpia naturalesa ha de ser tractada com a tal.  
 

3. PRESUPOST DEL CONTRACTE 
 
A. PREU DEL CONTRACTE  
 
Els articles 87 del TRLCSP i 302 del mateix Text Refós regulen la determinació del preu 
dels contractes. En particular, l’article 302 referit a la determinació del preu en els 
contractes de serveis, estipula que: “En el plec de clàusules administratives s'establirà el 
sistema de determinació del preu dels contractes de serveis, que podrà estar referit a 
components de la prestació, unitats d'execució o unitats de temps, o fixar-se en un preu 
alçat quan no sigui possible o convenient la seva descomposició, o resultar de l'aplicació 
d'honoraris per tarifes o d'una combinació de diverses d'aquestes modalitats”. 
 
En aquest sentit, el contractista tindrà dret a percebre una contraprestació que consistirà 
en l’abonament de la totalitat dels serveis prestats durant un mes determinat, d’acord 
amb els preus unitaris que per cada servei que s’especifiquen en el quadre següent: 
 

SERVEI FEINERS / DIÜRNS FESTIU / DISSABTE 
/NOCTURN 

Retirada 38,00 Euros + IVA 57,00 Euros + IVA 

Enganxament sense retirada 38,00 Euros + IVA 57,00 Euros + IVA 
Desplaçament (servei 
anul·lat) 28,00 Euros + IVA 42,00 Euros + IVA 

Moviment de vehicles dins 
del Dipòsit municipal 28,00 Euros + IVA 42,00 Euros + IVA 

“Retens”    

D’una hora o fracció 50,00 Euros + IVA 75,00 Euros + IVA 
Per cada hora o fracció de 
més 20,00 Euros + IVA 30,00 Euros + IVA 

 
La naturalesa i definició dels serveis assenyalats en el quadre precedent, son 
especificades en la clàusula 1ª del Plec de Prescripcions tècniques d’aquesta licitació. A 
l’efecte de facturació de serveis, tenen la consideració de dies feiners els dies setmanals 
compresos entre dilluns i divendres, ambdós inclosos. Així mateix, es considera horari 
diürn la franja horària compresa entre les 8 hores i les 20 hores, i horari diürn la 
compresa entre les 20 hores i les 8 hores. 
 
Amb l’aplicació dels preus unitaris continguts a la taula de serveis continguda en aquest 
epígraf s’ha previst un pressupost màxim d’adjudicació pel termini inicial de dos anys de 
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CENT-DISSET MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS 
(117.796,60 Euros), amb l’IVA EXCLÒS. 
 
Es fa esment de manera expressa que el contractista tindrà dret a l'abonament de la 
prestació realitzada en els termes establerts en el contracte i conforme al preu convingut 
i que, en aquest sentit, la retribució consistirà en la quantitat que resulti de multiplicar el 
número de serveis que realitzi l’adjudicatari en un mes pels preus unitaris pels quals 
sigui adjudicat el contracte. Consegüentment, l’adjudicatari no té garantida una retribució 
mínima mensual, sinó que aquesta serà variable en funció dels serveis que presti 
efectivament. 
 
B. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
 
El valor estimat del contracte, que compren la seva durada inicial de dos anys i les 
dues eventuals pròrrogues d’un any cadascuna, es fixa en la quantitat de DOS-
CENTS TRENTA CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT 
CENTIMS (235.593,20 Euros) amb l’IVA EXCLÒS. Aquest import ha estat calculat 
d'acord a les regles fixades en l'art. 88 TRLCSP, tenint en compte els preus unitaris 
establerts i el nombre màxim de serveis previstos, segons les estimacions de les 
Àrees corresponents. L'elecció del mètode de càlcul del valor estimat no sostreu el 
contracte a l'aplicació de les normes d'adjudicació que li corresponguin. 
 
A aquests efectes, l’òrgan de contractació determina que el preu del termini inicial de 
durada del contracte, es a dir, DOS ANYS es fixa en l’import MÀXIM de CENT-
DISSET MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS 
(117.796,60 Euros), amb l’IVA EXCLÒS. Pel que fa a les possibles pròrrogues del 
contracte, el seu preu estimat es de CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS (58.898,30.- Euros), Impost sobre el Valor 
Afegit, (IVA) EXCLÒS, per cada una de les eventuals pròrrogues, quina durada seria 
d’un any cadascuna, que inclou serveis de qualsevol naturalesa dels previstos al 
contracte que presti el contractista. 
 
No obstant, els preus pels quals s’adjudiqui el contracte s’actualitzaran, amb l’aplicació 
de l’lPC i pel percentatge del 85%, segons marca l’article 90.3 del TRLCSP, d’acord amb 
allò que disposa la clàusula 30 del present Plec. 
 

4. FINANÇAMENT DEL SERVEI 
 
Les despeses derivades de l'execució del servei per part de la comunitat anirà amb 
càrrec a la partida corresponent del pressupost de les Corporacions que conformen la 
comunitat.  
 

5. DURADA DEL CONTRACTE. 
 
D’acord amb les previsions de l’article 303 del TRLCSP, el contracte de serveis tindrà 
una durada inicial de DOS (2) anys comptadors des de la data de signatura, per part de 
la Comunitat i l’adjudicatari, del contracte per a la prestació del servei de retirada de 
vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit municipal. 
 
No obstant, a la finalització del termini pactat el citat contracte es podrà prorrogar per 
mutu acord i de forma expressa per dos períodes d’UN (1) ANY cadascun, amb 
anterioritat a la finalització del període inicial o de cada una de les pròrrogues. La facultat 
de prorrogar el contracte queda limitada fins a un màxim de dues pròrrogues. 
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6. JURISDICCIÓ COMPETENT I RECURSOS 
 
A. ORDRE JURISDICCIONAL COMPETENT  
 
Totes les qüestions o divergències que puguin sorgir en relació amb la preparació, 
adjudicació, execució, efectes i extinció del contracte de serveis concertats per la 
Comunitat a l'empara del present plec, es resoldran en via administrativa, i una vegada 
esgotada, per la jurisdicció contenciós-administrativa dels Tribunals amb fur en el 
municipi de Sant Celoni. La concurrència a procediments d'adjudicació d'aquests 
contractes suposa la renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués 
correspondre als licitadors o candidats.  
 
B. AL·LEGACIONS I RECURSOS  
 
En els contractes de serveis compresos en las categories 17 a 27 de l’Annex II de 
quantia igual o superior a 200.000 euros, els legitimats podran interposar el recurs 
especial previst en l'art. 40 del TRLCSP. Seran susceptibles d'aquest recurs els acords 
d'adjudicació provisional, els plecs reguladors de la licitació i els quals estableixin les 
característiques de la prestació i els actes de tràmit adoptats en el procediment 
antecedent, sempre que aquests últims decideixin directa o indirectament sobre 
l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.  
 
Sense perjudici de la interposició del recurs indicats, els interessats podran efectuar 
al·legacions a les actuacions de la Mesa de contractació previstes en la clàusula 14 
d'aquest plec com mecanisme per a tractar de corregir actuacions que els puguin 
perjudicar indegudament.  
 
C. MESURES CAUTELARS  
 
En el procediment de contractació de serveis tramitat a l'empara del present plec, els 
interessats podran sol·licitar l'adopció de mesures provisionals que es refereix l'art. 43 
del TRLCSP, per a corregir infraccions de procediment o per a impedir que es causin 
altres perjudicis als interessos afectats, incloses mesures destinades a suspendre o a fer 
que se suspengui el procediment d'adjudicació del contracte en qüestió o l'execució de 
qualsevol decisió adoptada pels òrgans de contractació. Quan de l'adopció de les 
mesures provisionals puguin derivar-se perjudicis de qualsevol naturalesa per a 
l'Administració o tercers, la resolució podrà imposar la constitució de caució o garantia 
suficient per a respondre d'ells, sense que aquelles produeixin efectes fins que aquesta 
caució o garantia sigui constituïda.  
 
La decisió sobre les al·legacions presentades i sobre l'adopció de mesures provisionals 
haurà de produir-se dintre dels dos dies hàbils següents a la presentació de l'escrit que 
se sol·licitin, entenent-se denegada aquesta petició en el cas de no recaure resolució 
expressa sobre el particular en aquest termini. 
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II. CLÀUSULES DE LICITACIÓ 

 
 

7. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS CONTRACTISTES 
 
A. REQUISITS GENERALS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA  
 
Podran prendre part en aquest procediment contractual, les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que compleixin els següents requisits:  
 
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d'obrar.  
 
2. Contar amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la 
realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte. En aquest cas, 
serà necessari que l’adjudicatari o el personal al seu servei, sigui en possessió de les 
autoritzacions necessàries per a conduir vehicles grua de la naturalesa exigida al 
contracte. 
 
3. Tenir, en el cas de persones jurídiques, un objecte social, fins o àmbit d'activitat que, a 
tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, englobi les prestacions objecte del 
contracte en qüestió. 
 
4. No estar culpable en cap de les prohibicions de contractar assenyalades en l'art. 60 
del TRLCSP en la data de conclusió del termini de presentació de sol·licituds de 
participació quan s'apliqui el procediment restringit o el procediment negociat, ni en el de 
presentació de proposicions quan s'apliqui el procediment obert. Tampoc haurien d'estar 
culpables en tal situació quan es procedeixi a l'adjudicació definitiva del contracte.  
 
5. Disposar de solvència econòmica, financera i tècnica. A aquest efecte: 
 

a) La solvència econòmica i financera de l'empresari es podrà acreditar per un 
o varis dels mitjans següents:  

 
1. Declaracions d'entitats financeres.  
 
2. Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre 

oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en Registres oficials podran aportar, com mitjà alternatiu 
d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
3. Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitats 

corresponent a la finalitat del contracte, referit com a màxim als tres 
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de 
les activitats de l'empresari. 

 
b) La solvència tècnica de l'empresari es podrà acreditar per un o varis dels 

mitjans següents: 
 

1. Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres 
anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels 
mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari 
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sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 

 
2. Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa els encarregats 

de l'execució dels serveis: es consideraran solvents les empreses per 
aquest criteri quan disposin, com a mínim, d'un empleat. 

 
3. Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es 

disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual 
s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.  

 
6. Les empreses licitadores hauran d’acreditar, abans de la formalització del contracte, 
que disposen  d’una assegurança en vigor de responsabilitat civil, per respondre dels 
danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin causar a l’ajuntament o a tercers, 
derivada de l’execució del contracte. El límit mínim assegurat per la pòlissa serà almenys 
un 35% del preu d'adjudicació del contracte (IVA exclòs). 
 
7. Comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a la finalitat contractada. Aquests mitjans s'indicaran, si escau, en 
el Plec de prescripcions tècniques del contracte (apartats 3 i 5). La manca de compliment 
d'aquest compromís serà considera incompliment contractual molt greu.  
 
B. REPRESENTACIÓ DE LES PERSONES JURÍDIQUES  
 
Els licitadors que concorreguessin en representació d'una societat o altre tipus de 
persona jurídica, haurien de justificar documentalment que estan facultats per a això 
mitjançant els poders i documents acreditatius de la personalitat, que s'acompanyaran a 
la proposició. Aquests documents seran degudament validats pels tècnics jurídics de la 
Comunitat o altres tècnics lletrats en els delegui aquesta funció el Secretari de la 
Comunitat.  
 
C. CONTRACTACIÓ AMB UNIONS TEMPORALS D'EMPRESARIS  
 
El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat, si bé podrà ser concertat amb dues 
o més persones o entitats, constituïdes a l'efecte d'aquest contracte en Unió Temporal 
d'Empresaris. Els empresaris integrants quedaran obligats solidàriament respecte a la 
Comunitat, els drets del qual enfront de la mateixa seran, en tot cas, indivisibles. Haurien 
de nomenar un representant únic de l'agrupació, amb poders bastants per a exercitar els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte.  
 
Cadascun dels empresaris que componguin l'agrupació, acreditaran la seva capacitat i la 
seva solvència. Serà necessari que totes les empreses que formin la unió temporal 
contin amb experiència en la comercialització de béns inclosos o relacionats amb els 
quals constituïxen l'objecte del contracte de serveis de la licitació que es tracti, 
acumulant-se després les característiques de les societats que integren la unió a l'efecte 
d'arribar a la solvència econòmica, tècnica i professional exigida per a cada contracte 
concret.  
 
Les ofertes econòmiques que formulin aquestes agrupacions haurien d'indicar noms i 
circumstàncies dels empresaris que les formin i la participació de cadascun d'ells en 
l'agrupació així com la signatura de tots els empresaris.  
 
La formalització de la UTE en escriptura pública no serà necessària fins que no s'hagi 
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efectuat l'adjudicació al seu favor, i la seva durada haurà d'estendre's fins a la 
cancel·lació de la garantia definitiva del contracte.  
 
D. CONTRACTACIÓ AMB EMPRESES ESTRANGERES  
 
1. Empreses comunitàries  
 
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no 
espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea que, conformement a la legislació de 
l'Estat que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació que es 
tracti. Quan la legislació de l'Estat que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi 
una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder 
prestar en ell el servei que es tracti, haurien d'acreditar que compleixen aquest requisit.  
 
2. Empreses extracomunitàries.  
 
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea haurien de 
justificar, mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, 
que s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de 
l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la 
contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic 
del país en qüestió, en forma substancialment anàloga. Es prescindirà de l'informe sobre 
reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre 
Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç. En tot cas, aquestes 
empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o 
representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre 
Mercantil.  
 
3. Submissió a la jurisdicció espanyola  
 
La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es 
realitzin a l'empara del present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pogués 
correspondre'ls, sotmetent-se als Jutjats i tribunals espanyols que es refereix la clàusula 
6.A d’aquest plec.  
 

8. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ. PUBLICACIÓ DELS ANUNCIS DE LICITACIÓ 
 
A. CONTRACTACIÓ  
 
La contractació del servei objecte d’aquest plec per la Comunitat es realitzarà pel 
procediment ordinari regulat en aquest plec, amb els terminis que s'estableixen en cada 
tràmit, respectant els mínims previstos en el TRLCSP.  
 
B. PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE 
L’EXPEDIENT  
 
El procediment obert serà la forma de contractació per part de la Comunitat de la 
prestació del servei objecte d’aquesta licitació, de manera que tot empresari que reuneixi 
els requisits de capacitat i solvència exigits en la clàusula 7 d'aquest plec podrà 
presentar la seva oferta. Igualment,  la contractació del servei objecte d’aquest plec es 
realitzarà pel procediment ordinari, amb els terminis que s'estableixen per a cada tràmit 
en el TRLCSP. 
 
El contracte s'adjudicarà a l'oferta econòmicament més avantatjosa d'acord amb el criteri 
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o criteris objectius que per a valorar aquestes es fixen en la clàusula 13 d'aquest plec. En 
aquest procediment no s'admetrà cap negociació dels termes del contracte amb els 
licitadors. 
 
C. PUBLICACIÓ D'ANUNCIS DE LICITACIÓ  
 
Els anuncis de licitació es publicaran en tot cas en el Perfil del Contractant dels municipis 
de Sant Celoni o de Santa Maria de Palautordera en tot cas, inserit en les pàgines web 
municipals. 
 
Igualment, d’acord amb allò que disposa l’article 142 del TRLCSP, els anuncis de 
licitació es publicaran, a més, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Les despeses de publicitat de la licitació, fins a una quantia màxima de 1.000 Euros, 
seran per compte del contractista, als efectes previstos a l’article 75 del RGLCAP. 
 

9. GARANTIA PROVISIONAL. 
 
Per a concórrer a la contractació de serveis que convoqui la Comunitat no s'exigirà com 
norma general la constitució de garantia provisional.  
 

10. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
A. MODEL DE PROPOSICIÓ I COMPROMISOS QUE SUPOSA  
 
Les proposicions seran secretes i s'ajustaran al model previst en aquest plec. Tots els 
documents de l'oferta i de la documentació administrativa haurien d'anar redactats en 
català o  castellà, sense esmenes, ratllades, ni contradiccions internes. L'oferta 
econòmica i tècnica, així com l'índex de la documentació administrativa, estaran 
signades pel representant legal de l'empresari que les presenta (o per aquest mateix si 
és una persona física) i, si escau, amb un segell o impressió que identifiqui a l'empresa a 
la qual representa.  
 
Cada licitador podrà subscriure una única proposició, i no s'admetran variants ni 
alternatives. No obstant això es podran oferir millores que no tinguin el caràcter de 
variant si així es preveu com criteri de valoració de les ofertes. Tampoc es podrà 
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empresaris si s'ha fet 
individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes 
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per l'empresari en qüestió.  
 
La presentació de les proposicions implicarà l'acceptació per part dels licitadors de les 
clàusules d'aquest plec i del plec de prescripcions tècniques del contracte, sense 
excepció o reserva alguna, així com el coneixement i acceptació de totes les condicions 
legalment establertes per a contractar amb l'Administració.  
 
La presentació d'ofertes vincula als licitadors amb la Comunitat. 
 
B. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS  
 
La documentació per prendre part al procediment es presentarà fins a les 15.00 hores a 
la Secretaria municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni, Plaça de la Vila, 1, primer pis, en 
el termini que s’indica a l’apartat C. subsegüent d’aquesta clàusula. Si el darrer dia fos 
dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins al proper dia hàbil.  
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La documentació podrà ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació 
s’haurà de lliurar abans de les 15.00h hores a l’Oficina de Correus i dins del termini 
màxim establert al paràgraf anterior, sent obligatori d’anunciar la seva tramesa 
mitjançant tèlex, telegrama o fax a la Comunitat el mateix dia de la seva presentació, 
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les 
proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense que s’hagi rebut 
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
Els licitadors estaran obligats a mantenir la seva proposta durant el termini de tres mesos 
a comptar des de la data d’obertura de les proposicions. La documentació esmentada 
haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar 
degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de 
presentar-se en els sobres que s’indiquen, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full 
apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia 
documentació que es detalla a continuació:  
 
D'aquests justificants es deixarà constància en el Registre Municipal. Sense la 
concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la documentació si es rep per l'òrgan 
de contractació amb posterioritat a l'a data i hora de la terminació del termini assenyalat 
en l'anunci de licitació. No obstant això, transcorreguts deu dies des de la terminació del 
termini de presentació, no s'admetrà cap oferta que no hagi estat rebuda en aquest 
Registre, tal com preveu l'art. 80.4 del RGLCAP.  
 
C. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES 
 
Atès que la tramitació de l’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant 
procediment obert, d’acord amb allò que disposen els articles 143 i 159 del TRLCSP, el 
termini de presentació d’ofertes serà de QUINZE DIES NATURALS (15) a comptar des 
de l’endemà de la data de publicació de l'anunci al BOP.  
 
D. SOBRES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I OFERTES  
 
La documentació esmentada haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o 
degudament autenticada i haurà de presentar-se en els sobres que s’indiquen, dins de 
cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en 
ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació. Les 
proposicions es presentaran en tres sobres separats:  
 

Sobre número 1: Portarà la menció “Documentació administrativa per concórrer 
a la licitació convocada per a la contractació del servei de retirada de vehicles de 
la via pública i trasllat a un dipòsit municipal” i haurà de contenir la següent 
documentació: 
 

a) Relació numerada de la documentació inclosa, amb una apartat final 
que indiqui de forma expressa les dades del licitador a efectes de 
notificació. Aquestes s’han de referir necessàriament a la seva 
direcció completa, al número de telèfon, al fax, a la direcció de 
correu electrònic i a la persona de contacte. 

b) Documentació acreditativa de la personalitat i la capacitat d’obrar. 

Les persones jurídiques l’acreditaran mitjançant escriptura de 
constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre 
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Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la 
legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, 
l’acreditació de la capacitat d’obrar es farà mitjançant escriptura 
o documents de constitució, estatuts o acte de fundació, en el 
que constin les normes per les que es regula la seva activitat, 
inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial. 

La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord 
sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà mitjançant la 
inscripció en els registres o la presentació de les certificacions 
que s’indiquen en l’annex I del RGLCAP. 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, 
s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 55 
del TRLCSP. 

En el supòsit de concórrer una persona física acompanyarà el 
document nacional d’identitat, o document que el substitueixi, i, 
en el seu cas, l’escriptura d’apoderament degudament 
legalitzada, o les seves fotocopies convenientment compulsades. 

c) Declaració responsable, signada pel licitador o el seu representant, en què 
assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 59, 62, 63 i 
següents del TRLCSP, i que no incorre en cap de les prohibicions per a 
contractar recollides a l’article 60 d’aquesta llei. La prova de no incórrer en 
cap prohibició per a contractar es podrà fer de conformitat amb allò que 
prescriu l’article 73 del TRLCSP. 

- Aquesta declaració, a més, inclourà expressament la circumstància 
de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per a la legislació vigent. 

- Amb independència de la declaració responsable a que s’ha fet 
esment, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del 
termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que 
hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de 
contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de 
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 
64.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els 
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. 
  
- Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest 

certificat, comprensiu de tots els comptes de cotització donats 
d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili 
social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica. 

- Empresaris individuals i professionals afiliats al Règim Especial 
de Treballadors Autònoms (RETA): El certificat es referirà tant a 
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la seva cotització en el RETA, com als comptes de cotització 
relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té, 
com si no, treballadors al seu càrrec. 

Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i 
tot en el supòsit de no comptar l’empresari o professional amb 
treballadors al seu càrrec. 

d) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o declaració responsable de 
subscriure-la abans de l’adjudicació del contracte, per un import mínim 
equivalent al, menys un 35% del preu d'adjudicació del contracte (IVA 
exclòs). 

e) Documentació que justifiqui els requisits de la solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional consistent en: 

- Informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per rics professionals. 

- Relació dels principals serveis o treballs efectuats durant els tres últims 
anys, amb expressió del seu import, les dates i el destí públic o privat, a 
la que s’incorporaran els corresponents certificats acreditatius de la seva 
bona realització. 

Això no obstant, aquests requisits de solvència es poden acreditar també 
per qualsevol dels mitjans establerts en els articles 75 i 78 del TRLCSP. 

f) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s 
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del nostre país en qualsevol ordre, per 
a totes les incidències que de manera directa i indirecta puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
pugui correspondre al licitant. 

g) De conformitat amb allò que estableix l’article 7.1 de del decret 107/2005, de 
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI), les empreses inscrites en aquest Registre 
no han d’aportar la documentació relacionada en els apartats anteriors, llevat 
la de la lletra e) i g) que si s’ha de presentar en tot cas, sempre i quan en ell 
es faci esment als continguts a que aquella fa referència. 

h) En aquests casos, a més del que s’acaba d’exposar, el licitador únicament 
ha d’aportar una declaració responsable en la que manifesti que les 
circumstàncies exposades pel Registre no han experimentat variació i l’òrgan 
de contractació ha d’obtenir d’ofici, prèvia sol·licitud directa al Registre 
esmentat, la certificació electrònica corresponent, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 130 del TRLCSP. 

 
Sobre número 2: El qual portarà la menció “Proposició per concórrer a la 
licitació convocada per a la contractació del servei de retirada de vehicles de la 
via pública i trasllat a un dipòsit municipal”, que contindrà l’oferta econòmica, de 
conformitat amb el següent model de proposició: 

 
En ……… veí de ……. amb domicili al carrer ……… núm. ……… actuant  
(en nom propi o en representació de ………….) assabentat de la licitació 
per a l’adjudicació del contracte de serveis de retirada de vehicles de la 
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via pública i trasllat a un dipòsit municipal, apareguda al BUTLLETI 
OFICIAL DE PROVINCIA DE BARCELONA núm. …….. de data 
…………, declaro conèixer i acceptar en la seva integritat el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladors de la licitació i em comprometo a realitzar els serveis de 
retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit municipal, i a 
l’efecte acompanya els documents assenyalats al plec de condicions i 
realitza la següent oferta econòmica, entenent-se que els preus 
relacionats ho son pel període inicial de durada del contracte, que es de 
DOS ANYS, són amb IVA desglossat: 

 
  (LES QUANTITATS S’EXPRESSARAN EN NUMEROS) 
 

 
SERVEIS 

 
IMPORT 

 
IVA 

 

 
TOTAL 

Retirada  
FEINER / DIÜRN  

   

Enganxament sense retirada  
FEINER / DIÜRN 

   

Desplaçament (servei anul·lat) 
FEINER / DIÜRN 

   

Moviment de vehicles dins del Dipòsit 
municipal 
FEINER / DIÜRN 

   

“Retens”  
FEINER / DIÜRN 
D’una hora o fracció 

   

“Retens”  
FEINER / DIÜRN 
Per cada hora o fracció de més 

   

Retirada  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

   

Enganxament sense retirada  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

   

Desplaçament (servei anul·lat) 
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

   

Moviment de vehicles dins del Dipòsit 
municipal 
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

   

“Retens”  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 
D’una hora o fracció 

   

“Retens”  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 
Per cada hora o fracció de més 

   

 
      (Data i signatura de la proposta) 
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Sobre número 3: Portarà la menció: “Documentació tècnica per concórrer a la 
licitació convocada per a la contractació del servei de retirada de vehicles de la 
via pública i trasllat a un dipòsit municipal”: 

 
1.- Prestació d’una memòria en la que s’enumerin els mitjans materials i 
humans amb que compten per a la prestació del servei, indicant la 
manera de realitzar-lo i les garanties que ofereixen per a bondat i 
efectivitat de la prestació, experiència professional i quantes dades 
estimin oportunes. Igualment, s’indicaran els noms i la qualificació 
professional del personal responsable d’executar la prestació, de 
conformitat amb allò que prescriu l’article 64 del TRLCSP. 
 
2.- Presentació de documentació relativa a les característiques tècniques 
del vehicle o vehicles que l’adjudicatari haurà d’aportar a l’execució del 
contracte de serveis (Targeta d’inspecció tècnica, ITV, assegurança) en 
els termes previstos al plec de clàusules tècniques d’aquesta contracte 
de servei. 
 
3.- Compromís signat dels possibles mèrits valorables d’acord amb la 
clàusula 13, apartat A) d’aquest plec i, en concret: 
 

a) Oferir un temps de resposta al requeriment efectuat per la 
Policia Local per a procedir a la retirada del vehicle inferior a 30 
minuts. 
 
b) Disposar, per si mateix o mitjançant contracte mercantil amb 
una altra o diverses empreses, de vehicles grua que puntualment 
puguin fer retirada de vehicles de gran tonatge i altres vehicles o 
objectes que no poden ser retirats de la via pública amb els 
dispositius de les grues normals. 
 

Els documents hauran d’estar ordenats i numerats conforme s’indica en aquest plec. 
 

11. REBUIG DE LES PROPOSICIONS 
 
Les ofertes corresponents a proposicions que siguin rebutjades per no reunir els 
requisits de capacitat i solvència exigits quedaran excloses del procediment d'adjudicació 
del contracte i els sobres que continguin l'oferta tècnica i econòmica d'aquestes 
empreses no seran oberts, tal com estableix l'art. 83.5 del RGLCAP.  
 

12. EXCLUSIO DE PROPOSICIONS 
 
En la valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors es procedirà a 
l'exclusió d'aquelles proposicions que incorrin en alguna de les causes següents:  

 
1. Superar del pressupost màxim de licitació. 
 
2. Presentar discordança en l'oferta econòmica entre la xifra expressada en lletra 
i en nombre, tret que sigui evident un mer error de transcripció.  
 
3. Presentar més d'una proposició o subscriure proposta en unió temporal amb 
altres empresaris si s'ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal.  
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4. Presentar proposicions amb variants o alternatives, tret que expressament es 
prevegin en les clàusules tècniques del contracte. 
 
5. Presentar l'oferta en un model substancialment diferent de allò establert en 
aquest plec com model o sense respectar les normes que s'estableixen per a 
presentar ofertes. 
 
6. No presentar l'oferta en tres sobres tancats en els termes establerts en la 
clàusula 10. 
 
7. Presentar l'oferta fora de termini, no comunicar la presentació per correu per 
fax o telegrama o rebre aquesta oferta en la Comunitat passats deu dies des de 
la terminació del termini de presentació d'ofertes.  
 
8. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les 
especificacions del present Plec, o de les Normes, Reglaments o Instruccions 
vigents aplicables a l'execució de serveis.  
 
9. No valorar la totalitat de l'objecte a executar o contenir càlculs o mesuraments 
manifestament erronis que no siguin merament aritmètics.  
 
10. Realitzar plantejaments tècnicament inviables o manifestament defectuosos.  
 
11. Reconeixement per part del licitador, en l'acte d'obertura de les proposicions 
econòmiques o amb anterioritat al mateix, que la seva proposició ha sofert 
d'error o inconsistència que la fan inviable.  
 
12. Indeterminacions substancials, solucions tècniques errònies o qualsevol altra 
anomalia de les abans assenyalades en els continguts de les variants quan 
aquestes estiguin permeses.  
 

Les ofertes excloses no seran preses en consideració en el procediment d'adjudicació.  
 

13. VALORACIÓ DE LES OFERTES. 
 
A. VALORACIO D’OFERTES 
 
L’adjudicació de la contracte de servei es farà a la vista de l’acta de la Mesa de 
contractació, a la proposta més avantatjosa i es tindran en compte els criteris següents 
segons la puntuació que s’indica per a cadascun: 
 
1.  Valoració econòmica: Preu dels serveis de qualsevol naturalesa que presti 
l’adjudicatari: D’acord amb el quadre annex, s’atorgaran 0,60, 0,50 o 0,25 punts (en 
funció del tipus de servei) per cada punt percentual de baixa, fins a un màxim global de 
60 punts. A fi i efecte de valorar l’oferta econòmica del licitadors, es computarà la baixa 
que ofereixin per cada tipus de servei de la relació següent. El número màxim de punts 
que es pot obtenir en cada servei es de 5. Es considerarà com a proposta 
econòmicament més avantatjosa la que obtingui una major puntuació: 
 

 
SERVEIS 

 
IMPORT OFERT

IVA EXCLOS 

 
PUNTS 

PERCENTUALS 
DE BAIXA 

 
TOTAL 
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Retirada  
FEINER / DIÜRN  

........... .......  x 0,60 ........ 

Enganxament sense retirada  
FEINER / DIÜRN 

........... .......  x 0,25 ........ 

Desplaçament (servei anul·lat) 
FEINER / DIÜRN 

........... .......  x 0,50 ........ 

Moviment de vehicles dins 
del Dipòsit municipal 
FEINER / DIÜRN 

........... .......  x 0,25 ........ 

“Retens”  
FEINER / DIÜRN 
D’una hora o fracció 

........... .......  x 0,25 ........ 

“Retens”  
FEINER / DIÜRN  
Per cada hora o fracció de més 

........... .......  x 0,25 ........ 

Retirada  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

........... .......  x 0,50 ........ 

Enganxament sense retirada  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

........... .......  x 0,25 ........ 

Desplaçament (servei anul·lat) 
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

........... .......  x 0,35 ........ 

Moviment de vehicles dins  
del Dipòsit municipal 
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 

........... .......  x 0,25 ........ 

“Retens”  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 
D’una hora o fracció 

........... .......  x 0,25 ........ 

“Retens”  
FESTIU/DISSABTE/NOCTURN 
Per cada hora o fracció de més 

........... .......  x 0,25 ........ 

 SUMA TOTAL   

 
2. Mitjans materials: per posar dos o més vehicles grua a disposició de la Comunitat 
durant tota la vigència del contracte, 5 punt per cada vehicle, fins a un màxim de 20 
punts. 
 
3. Temps de resposta al requeriment efectuat per la Policia Local per a procedir a la 
retirada del vehicle, si el temps de resposta fos igual o inferior a 30 minuts. S’atorgaran 
0,75 punts per cada minut de rebaixa en el temps de resposta fins a un màxim de 10 
punts. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari es comprometi a la realització dels serveis en un temps 
inferior a 30 minuts, les clàusules del contracte reflectiran aquesta circumstància i, per 
aquest motiu, les obligacions del contractista quedaran modificades en el sentit d’haver 
de dur a terme la prestació concertada en el temps de resposta indicat. 
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4. Disposar, per si mateix o mitjançant contracte mercantil amb una altra o diverses 
empreses, de vehicles grua que puntualment puguin fer retirada de vehicles de gran 
tonatge i altres vehicles o objectes que no poden ser retirats de la via pública amb els 
dispositius de les grues normals en servei com poden ser vehicles cremats, sense rodes 
i altres casos, a més de remolc i altres parts de la carrosseria. S’atorgaran 2,5 punts per 
cada vehicle, fins a un màxim de 10 punts. 
 
B. PREFERÈNCIA EN L'ADJUDICACIÓ EN CAS D'IGUALTAT  
 
Quan existeixi igualtat entre dues proposicions, es donarà preferència en l'adjudicació a 
aquelles empreses que acreditin disposar en la seva plantilla un major nombre de 
treballadors amb discapacitat per sobre del 2% legalment establert com a mínim. De 
persistir l'empat, tindrà preferència en l'adjudicació aquella empresa que acrediti un 
major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat per sobre del percentatge 
assenyalat.  
 
En els contractes que tinguin com objecte productes en els quals existeixi alternativa de 
Comerç Just tindran preferència en l'adjudicació les proposicions presentades per 
aquelles entitats reconegudes com Organitzacions de Comerç Just, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de 
vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació.  
 
Si encara així es mantingués l'empat, es realitzarà amb les empreses afectades una 
subhasta en acte públic a la baixa sobre el preu d'adjudicació ofert.  
 
C. BAIXES DESPROPORCIONADES 
 
Les baixes temeràries s’apreciaran d’acord amb els criteris que es fixen als articles 152 
del TRLCSP i 85 del RD 1098/01, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 

14. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
I OBERTURA DE PLIQUES 

 
A. MESA DE CONTRACTACIO 
 
En tots els procediments de contractació amb publicitat tramitats sobre la base del 
present plec es constituirà una Mesa de contractació com òrgan tècnic d'assistència al 
competent per a contractar. La mesa de contractació estarà formada pel Sr. President de 
la Comunitat o persona en qui delegui, els vocals que aquell nomeni i el secretari i 
l’interventor de la Comunitat o funcionaris que el substitueixin. Serà secretari o secretaria 
de la Mesa un funcionari o funcionaria municipal. 
 
La mesa procedirà a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma. Si 
observés defectes materials en la documentació presentada podrà concedir un termini 
de cinc dies perquè el licitador esmeni l’error. De totes les reunions de la Mesa de 
contractació s'aixecarà acta succinta reflectint allò esdevingut, incorporant-se a les 
mateixes, si escau, els informes que s'evacuïn per a auxiliar les decisions d'aquest 
òrgan.  
 
B. OBERTURA DEL «SOBRE NÚM. 1» 
  
Es farà el dia hàbil següent al de la fi del termini de presentació de proposicions, en acte 
no públic, del qual en donarà fe el Secretari de la comunitat. Si s’observessin defectes 
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materials en la documentació presentada, es concedirà als licitadors un termini no 
superior a cinc dies hàbils per a la seva esmena. 
 
C. OBERTURA DELS «SOBRES NÚMS. 2 I 3» 
 
L'acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni (Plaça de la Vila, 1) a les 12 hores de l’endemà de l’obertura del sobre 
número 1. En el cas de ser festiu el dia que correspon l'obertura d'ofertes, es farà 
aquesta el primer dia hàbil següent. En el cas que, dins el termini s’hagi anunciat la 
presentació de proposicions per correu i tinguin entrada a l’Ajuntament dins els deu dies 
següents a l’acabament del termini, o en el cas que s’hagi de concedir a alguna empresa 
licitadora termini per a esmenar la documentació dels sobres, es comunicarà als 
licitadors la data de l’obertura.  
 
La Mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà els sobres 2 i 3. Serà un 
acte públic, presidit pel President de la Comunitat o regidor en qui delegui, i amb 
l’assistència del Secretari i l’interventor de la Comunitat, actuant com a secretari de la 
reunió un funcionari de qualsevol de les corporacions que conformen la Comunitat. A 
aquest acte s’hi consideren citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula, si així ho 
desitgen. 
 
En aquest acte es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s’ordenarà 
l’arxiu, sense obrir-los, dels sobres 2 i 3 de les proposicions rebutjades. 
 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, es passarà l’expedient a les Àrees de Seguretat 
Ciutadana i Intervenció de l’Ajuntament de Sant Celoni perquè informin respecte del 
major o menor avantatge de les proposicions presentades, d’acord amb els criteris de 
valoració. 
 
Posteriorment, es procedirà a la classificació de les ofertes en la forma expressada en la 
clàusula 17 d’aquest Plec. 
 

15. RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE  
PER PART DE LA COMUNITAT 

 
L'òrgan de contractació podrà renunciar a celebrar un contracte per raons d'interès 
públic degudament justificades en l'expedient, abans la seva adjudicació, d'acord amb el 
previst en l'art. 155 del TRLCSP. L'acord de renúncia serà notificat a tots els licitadors 
que hagin presentats les seves ofertes i serà publicat en els mitjans en els quals hagi 
estat anunciada la licitació d'aquest contracte. La Comunitat compensarà als candidats o 
licitadors per les despeses que haguessin incorregut, prèvia justificació dels mateixos, 
fins a un màxim de 1% del preu de licitació. No es podrà promoure una nova licitació per 
al mateix servei en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la renúncia.  
 

16. DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER LA COMUNITAT 
 
Quan es detecti abans de l'adjudicació del contracte que s'ha comès alguna infracció de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d'adjudicació que no puguin ser resoltes sense la seva interrupció i sense trencar els 
principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, 
i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, l'òrgan de contractació acordarà 
el desistiment del procediment iniciat. En aquest cas se seguiran les mateixes regles 
establertes en l'apartat anterior quant a notificació, publicitat i possibles indemnitzacions. 
Una vegada resolta la deficiència o corregida la infracció, si l'òrgan de contractació 
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considera necessari executar el servei objecte d'aquest contracte, haurà d'iniciar un nou 
procediment per a la seva contractació.  
 
 
 
 
 
 
 

III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

17. CLASSIFICACIO D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A. CLASIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
L'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i 
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals conforme a l'assenyalat en 
l'article 152 del TRLCSP. Per a realitzar aquesta classificació, atendrà als criteris 
d'adjudicació assenyalats en el plec o en l'anunci podent sol·licitar per a això els informes 
tècnics estimi pertinents. Quan l'únic criteri a considerar sigui el preu, s'entendrà que 
l'oferta econòmicament més avantatjosa és la qual incorpora el preu més baix. La 
classificació d’ofertes no crea cap dret en favor del licitador proposat enfront de 
l'Administració.  
 
B. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
  
En el termini de DEU DIES HÀBILS a contar des del següent a aquell en que sigui 
requerit, d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, l'adjudicatari proposat haurà de 
presentar les certificacions administratives positives de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si no ho hagués fet en el sobre 
corresponent al presentar l'oferta o si els certificats aportats en aquest moment 
haguessin caducat abans de l'adjudicació. A tal fi, haurà d'aportar les certificacions 
corresponents emeses pels òrgans competents de l'Administració Tributària i de la 
Seguretat Social. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics.  
 
De no presentar aquesta documentació en el termini indicat o resultar de la mateixa que 
el contractista no es troba al corrent amb aquestes obligacions, se sol·licitarà 
l'acreditació d'aquests requisits als successius licitadors per l'ordre de prelació de les 
seves respectives ofertes establert per la Mesa de contractació, concedint-los un termini 
de deu dies per a aportar tal documentació.  
 
En el cas de resultar adjudicataris licitadors que s'haguessin compromès a constituir una 
UTE, haurien d'aportar en aquest moment l'escriptura pública de constitució, així com el 
NIF atorgat a l'Agrupació.  
 
La Comunitat derivarà responsabilitats contra el contractista o contractistes que per 
aquesta causa no permetessin l'adjudicació del contracte a la seva oferta. Aquesta 
indemnització serà com a mínim equivalent a la diferència de valor entre l'oferta 
primerament triada i la qual finalment resulti adjudicada definitivament. 
 
C. DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA 



 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS “CONCA DE LA TORDERA”.  SANT CELONI  ·  SANTA  MARIA DE PALAUTORDERA 
 
PLEC  DE  CONDICIONS  QUE  HA DE  REGULAR  EL CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I TRASLLAT A UN DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

21

  
Només podrà ser declarada deserta la licitació quan no existeixi cap oferta o proposició 
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec (art. 151 del TRLCSP). 
 

18. GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA 
 
A. , En aplicació del previst en els arts. 95 i següents del TRLCSP, l'adjudicatari haurà de 
constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d'adjudicació del contracte, 
IVA exclòs. Aquesta garantia haurà de dipositar-se en el termini de DEU DIES HÀBILS 
contats a partir del següent al de la publicació de l'adjudicació provisional en el perfil del 
contractant de la Comunitat, amb independència de la data de notificació personal de 
l'adjudicació, en qualsevol de les modalitats indicades en l’article 96 del TRLCSP.  
 
B. En el cas que el contracte estigués distribuït per lots diferenciats als quals es pugui 
oferir indistintament, les garanties definitives es presentaran només respecte dels lots 
adjudicats.  
 
C. Aquestes garantia es mantindran durant tot el termini d'execució del contracte i serà 
cancel·lada en la forma prevista en l’article 102 del TRLCSP.  
 
D. La garantia definitiva serà reajustada si es modifiqués el contracte, en els termes que 
si escau s'estableixin en l'acord de modificació. En cas que es facin efectives sobre la 
garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'adjudicatari, aquest haurà de 
reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies 
des de l'execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.  
 
E. La garantia definitiva de cada contracte respondrà, d'acord amb el previst en l'art. 100 
del TRLCSP, dels següents conceptes:  

 
a. De les penalitats imposades al contractista que es preveuen en aquest plec.  
 
b. De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les 
despeses originades a l'Administració per la demora del contractista en el 
compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateixa 
amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la 
seva resolució.  
 
c. De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb allò establert en el TRLCSP i en aquest plec.  

 
19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
A. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels CINC DIES hàbils 
següents a la recepció de la documentació que l'adjudicatari hagi presentat d’acord amb 
el que assenyala en la clàusula 17.B i constituït la garantia definitiva. Això sense 
perjudici de l'eventual revisió d'aquella en via de recurs especial en matèria de 
contractació de l'art. 37 del TRLCSP i les conseqüències que de tal recurs es puguin 
derivar.  
 
B. L'adjudicació es notificarà a tots els participants en la licitació, fins i tot als quals 
hagués estat exclosos i es publicarà en el perfil del contractant, d’acord amb allò que 
determina l’article 151.4 del TRLCSP.  
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20. RETIRADA O DESTRUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
Una vegada expirat el termini per a recórrer l'adjudicació definitiva, tota la documentació 
de les ofertes que no resultin adjudicatàries, a excepció del model d'oferta econòmica, 
serà retornada als licitadors que ho sol·licitin, sent a la seva costa les despeses que 
aquesta devolució puguin suposar. Transcorreguts sis mesos des de l'adjudicació del 
contracte sense que es procedeixi a retirar aquesta documentació, serà destruïda per la 
Comunitat per al seu posterior reciclat.  
 
 

21. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A. TERMINI I FORMA DE FORMALITZACIÓ 
 
D'acord amb el regulat en l'art. 156.5 del TRLCSP no podrà iniciar-se l'execució del 
contracte fins a la seva formalització.  
 
El contracte es formalitzarà en DOCUMENT ADMINISTRATIU que serà títol suficient per 
a accedir a qualsevol registre públic; no obstant això, podrà elevar-se a escriptura 
pública quan així ho sol·liciti el contractista, sent a la seva costa les despeses derivades 
del seu atorgament.  
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l'article 40.1, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies 
hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. Les 
Comunitats Autònomes podran incrementar aquest termini, sense que excedeixi d'un 
mes.  
 
D’acord amb l’article 161 del TRLCSP, l'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari 
perquè formalitzi el contracte en termini no superior a CINC DIES a contar des del 
següent a aquell que hagués rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini 
previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs que dugui aparellada 
la suspensió de la formalització del contracte.  
 
B. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
A la formalització del contracte l'adjudicatari haurà d'aportar la documentació següent:  
 

- Justificant de constitució de la garantia definitiva. 
 

- Còpia de les pòlisses d’assegurança que s'exigeixen al plec de 
prescripcions tècniques per a assegurar la responsabilitat civil derivada 
del servei i justificant del seu abonament.  

-  
Dades i poder de la persona designada per l'adjudicatari com 
responsable davant la Comunitat de la correcta execució del contracte.  

 
C. CONSEQÜÈNCIES DE LA FALTA DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre 
del termini indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva 
de l'import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit. Si les causes de la no 
formalització fossin imputables a l'Administració, s'indemnitzarà al contractista dels 
danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.  
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IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

22. CONTROL DEL SERVEI. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
A. La supervisió de totes les activitats serà realitzada pel responsable del Contracte, 
d'acord amb el previst en l'art. 52 TRLCSP, que es nomenarà a la resolució d'aprovació 
de l'expedient de contractació recollint-se en la d'adjudicació del contracte, o, 
posteriorment, per l'òrgan de contractació a través de la Regidoria proponent de la 
contractació dels serveis.  
 
B. A través d'aquest control, es verificarà l'execució del compliment del contracte en tots 
els seus termes i es donaran les instruccions oportunes al responsable de l'empresa per 
al correcte desenvolupament de les actuacions, d'acord al previst en l'art. 94 RLCAP, 
que haurien de ser immediatament executades quan afectin i la seguretat dels 
participants o a l'ús de les instal·lacions, havent de deixar constància de tals instruccions 
per escrit quan la seva entitat ho requereixi. Aquesta capacitat de decisió no arriba a 
aquelles competències que en aquest plec o en la legislació s'atribueixin a l'òrgan de 
contractació. Tot això sense perjudici de la ulterior al·legació referent a això per part del 
contractista en cas de discrepància, en aquest cas correspondrà a l'òrgan de 
contractació la interpretació, o si escau modificació del contracte.  
 
C. Per a facilitar el compliment d'aquestes labors d'inspecció i vigilància del treball 
contractat, el contractista facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels 
treballs així com els mitjans necessaris perquè puguin ocupar en les oficines d'aquell, si 
escau, les citades funcions. El contractista o el seu delegat acompanyarà en les 
aquestes visites inspectores al Responsable (o representant que es notifiqui de l'òrgan 
de contractació), que tindrà lliure accés a tots els llocs on s'estigui desenvolupant 
l'execució del contracte. 
 

23. COMUNICACIONS ENTRE LA COMUNITAT I L’ADJUDICATARI 
 
A. L’adjudicatari designarà una persona amb poder i capacitat suficient per a 
representar-li en les seves comunicacions amb la Comunitat, donant la seva acreditació i 
les dades per a comunicar-se amb ell al formalitzar el contracte. Amb aquesta persona 
realitzarà el responsable municipal del contracte les gestions encaminades assegurar el 
correcte lliurament dels béns contractats en les condicions de qualitat, temps i lloc 
acordats.  
 
B. Les comunicacions que hagi de realitzar l'adjudicatari a la Comunitat per causa de 
l'execució del contracte es realitzaran entre el representant d'aquell i el responsable 
municipal del contracte, excepte aquelles qüestions que hagin d'efectuar-se directament 
davant l'òrgan de contractació d'acord amb l'indicat en aquest plec. Les comunicacions 
haurien de realitzar-se ordinàriament per fax o correu electrònic, sense perjudici de les 
comunicacions telefòniques per a qüestions que requereixin major immediatesa. Les 
comunicacions amb l'òrgan de contractació seran sempre per escrit.  
 

24. NORMES GENERALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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L'execució material del contracte es realitzarà per l'adjudicatari amb estricta subjecció a 
les clàusules estipulades en el contracte, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques 
particulars, el present plec de clàusules administratives particulars i l'oferta adjudicatària, 
aplicant sempre la diligència exigible a les bones pràctiques en el sector de l'activitat de 
que es tracti i conforme a les instruccions que en execució del contracte donés al 
contractista el responsable municipal del contracte. Quantes incidències sorgeixin entre 
l'òrgan de contractació i el contractista, se substanciaran d'acord amb el disposat en l'art. 
97 RLCAP.  
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per  tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. El contractista no tindrà dret a indemnització per 
causa d’avaries o perjudicis ocasionats en els béns destinats per ell a la prestació del 
servei.  
 
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió 
de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, 
com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la 
mateixa quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la 
recuperació del preu satisfet.  
 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els serveis 
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels 
mateixos.  
 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin 
en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 

25. MITJANS PERSONALS I MATERIALS POSATS A DISPOSICIO PEL  
CONTRACTISTA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
El contractista haurà de destinar a l'execució del servei els mitjans materials i humans 
que tècnicament siguin objectivament necessaris i adequats segons les característiques 
d'execució del servei en concret que es tracti, per a la seva correcta realització en el 
termini compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques i en la seva oferta, sense que per a la realització dels treballs 
que impliqui l'execució del servei pugui acudir el contractista al personal municipal més 
que de forma molt puntual per a tasques de mer auxili.  
 
Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució del servei haguessin estat un 
dels criteris de valoració de les ofertes, l'aportació dels mateixos serà considerada 
obligació essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució en els termes 
previstos en aquest plec.  
 

26. ASSEGURANCES  
 
Abans de la formalització del contracte l'adjudicatari haurà d'acreditar que disposa, o 
subscriure a aquest efecte per al servei objecte del contracte, una pòlissa d’Assegurança 
de Responsabilitat Civil  per a assegurar tots els danys que puguin derivar-se de 
qualsevol actuació derivada de l’objecte del contracte. El límit mínim assegurat per la 
pòlissa serà almenys un 35% del preu d'adjudicació del contracte (IVA exclòs).  
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El contractista haurà de presentar a la signatura del contracte copia de la pòlissa 
d'assegurança conforme als requisits esmentats anteriorment i del document que acrediti 
que la mateixa es troba al corrent de pagament i per tant en vigor. S'entendrà que la 
presentació del rebut original de l'anualitat en curs pressuposa el pagament de la prima 
corresponent.  
 
En tot cas, la cobertura d'aquesta pòlissa no determina el límit de la responsabilitat que 
ha d'assumir el contractista, sinó aquesta responsabilitat arribarà a tots els danys i 
perjudicis en els quals es xifri aquesta responsabilitat.  
 
Igualment, a més de l’assegurança de responsabilitat civil per danys derivats de 
l’activitat, l’adjudicatari haurà de tenir assegurats d’acord amb la normativa d’aplicació el 
vehicle o vehicles que destini a la prestació del servei. 
 

27. MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS 
 
A. L'adjudicatari dels serveis haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i 
salut precises per a garantir que l'execució dels serveis no ocasioni danys o perjudicis 
als operaris implicats en els processos necessaris per a l'execució del contracte.  
 
B. Les operacions compreses en l’execució del servei es duran a terme amb les 
precaucions necessàries per evitar o reduir en la mesura del possible els danys i 
accidents. S'informarà al Responsable municipal del contracte de les mesures de 
seguretat, protecció i senyalització adoptades en aquest sentit.  
 
C. Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers o a l'Administració com a conseqüència de les operacions que requereixen 
l'execució del contracte. Aquesta responsabilitat estarà garantida mitjançant la 
corresponent assegurança de Responsabilitat Civil amb la cobertura prevista en la 
clàusula 26 d'aquest plec, sense perjudici de l'abast de la responsabilitat total en els 
termes assenyalats en la mateixa. 
 
D. Qualsevol incompliment de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball, o 
de les mesures de seguretat en el servei per a evitar danys, serà considerat 
incompliment contractual greu o molt greu d'acord amb el previst en la clàusula 47 
d'aquest plec.  
 

28. RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA 
 
El contracte que s'estableixi entre la Comunitat i l'adjudicatari es realitzarà a risc i 
ventura del contractista; aquest tindrà dret a indemnitzacions únicament en aquells casos 
quan se li produeixin danys i perjudicis derivats directament d'ordres o actuacions 
expresses de la Comunitat.  
 
 
 

V. MODIFICACIONS I REVISIO DE PREUS 
 
 

29. MODIFICACIONS: CESSIO I SUBCONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 
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modificacions per raons d’interès públic, les quals seran obligatòries pel contractista. Les 
modificacions del contracte es duran a terme en els casos i en la forma previstos en 
aquest Plec. 
 
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot operar 
quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, 
es preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les 
condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a 
introduir les variacions estrictament indispensables. 
 
En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d’addicionar 
prestacions  complementàries  a  les  inicialment  contractades,  ampliar  l’objecte  del 
contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes en la 
documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació susceptible 
d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova 
contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per 
l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les circumstàncies que preveu 
l’article 174 b) del TRLCSP. 
 
A. CESSIÓ  
 
L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Comunitat, i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
B. SUBCONTRACTACIÓ  
 
El servei objecte de contractació podrà ser subcontractada per l'adjudicatari en els 
termes previstos en l'art. 227 de la TRLCSP. La subcontractació haurà de realitzar-se 
amb compliment dels requisits bàsics següents: 
  

a) Comunicació prèvia i per escrit a la Comunitat de les parts del contracte 
a realitzar pel subcontractista, i de les dades de personalitat, capacitat i 
solvència dels subcontractistes, sense que sigui possible la 
subcontractació amb persones o empreses inhabilitades per a contractar 
amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació 
professional precisa per a executar les prestacions concretes que es 
subcontracten. 

 
b) No podrà ser subcontractat més del 20% del servei objecte de prestació. 

En especial l’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització 
de serveis de retirada de vehicles de gran tonatge i les substitucions que 
siguin necessàries com a conseqüència de la impossibilitat d’aquell de 
prestar directament el servei (bé per avaria del vehicle o vehicles de la 
seva propietat o per altres causes justificades). 

 
c) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista 

principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte 
enfront de la Comunitat, amb arranjament estricte als plecs de clàusules 
administratives particulars i als termes del contracte, sense que el 
coneixement per part de la Comunitat de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 
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d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.  

 
A més, el contractista haurà de comunicar a la Comunitat, d'acord amb el previst en la 
disposició addicional 18 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost de la Renda 
de les Persones Físiques (norma en vigor segons la disposició derogatòria única Llei de 
l'IRPF, RDL 3/2004, de 5 de març) les dades següents: 

 
- Identificació del subcontractista.  
- Identificació de les parts del servei a realitzar pel subcontractista.  
- Import de les prestacions subcontractades.  

 
La manca de compliment d'aquestes condicions en matèria de cessió o subcontractació 
serà considerada incompliment contractual greu, i comporta, a més de la penalització 
corresponent d'acord amb allò establert en aquest plec, una indemnització per danys i 
perjudicis equivalent a la sanció que si escau pogués ser-li imposada a aquest 
Ajuntament per l'Administració Tributària i/o Social.  
 

30. REVISIÓ DE PREUS 
 
Feta l’adjudicació definitiva, el contracte s’haurà de complir amb estricta subjecció al Plec 
de Condicions, entenent-se convingut a risc i ventura del contractista, llevat del supòsit 
de revisió de preus.  
 
S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 del 
TRLCSP, quan hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte i s’hagi 
executat, com a mínim, el 20% del seu import. El preu es revisarà anualment de 
conformitat amb l'Índex General de Preus al Consum elaborat per l'Institut Nacional 
d'Estadística. En aquest cas, la revisió serà del 85% de la variació de l’Index general de 
preus al consum (IPC) referit a Catalunya, publicat per l’Institut Nacional d’estadística o 
altre organisme que el pugui substituir. 
 
 
 

VI. DRETS I OBLIGACIONS 
 
  

31. DEURES DE L’ADJUDICATARI. 
 
Sens perjudici d’aquells que legalment resultin exigibles, s’estableixen com a deures de 
l’adjudicatari en la prestació del servei objecte de contracte de servei, els següents: 
 
(En el supòsit que dins la seva oferta, l’adjudicatari millori el temps de resposta de la 
prestació i es comprometi a efectuar el servei en un espai inferior als 30 minuts, les 
clàusules següents seran modificades en aquest sentit al contracte definitiu, sent 
obligació del contractista donar compliment a aquesta millora). 

 
1.- Serà obligació del contractista la prestació d’aquells serveis que siguin objecte del 
contracte dintre del termini màxim de 30 minuts des del moment en que sigui requerit per 
la Policia Local per dur a terme la prestació concreta de que es tracti. Així mateix, per a 
la realització del servei, l’adjudicatari haurà de tenir els elements materials i/o mecànics 
adscrits a l’activitat en perfecte estat de funcionament i utilització i haurà d’acomplir, 



 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS “CONCA DE LA TORDERA”.  SANT CELONI  ·  SANTA  MARIA DE PALAUTORDERA 
 
PLEC  DE  CONDICIONS  QUE  HA DE  REGULAR  EL CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I TRASLLAT A UN DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

28

igualment, la resta d’obligacions que li siguin exigibles de conformitat amb el que es 
preveu en aquest plec de condicions i amb la legislació aplicable en cada moment. 
 
2.- L’adjudicatari tindrà, de forma permanent les 24 hores del dia, a disposició de la 
Comunitat  un vehicle grua, sense perjudici de la utilització d’altres vehicles addicionals 
propis o de tercers en circumstàncies especials o situacions puntuals. 

 
a) En cas que no es presti el servei de retirada de vehicles directament per 

l’adjudicatari de la contracte de servei (amb independència de la causa que 
motivi la impossibilitat), el mateix té l’obligació d’encomanar-la a tercers que 
acompleixin els requisits tècnics i legals exigits, per tal que aquell sigui 
prestat sense solució de continuïtat. El cost de l’eventual sots contractació 
que realitzi l’adjudicatari serà exclusivament assumit per aquest sense que 
per aquest motiu pugui exigir de la Comunitat cap contraprestació econòmica 
diferent a la contractualment pactada. Igualment, la Comunitat queda exempt 
de tota responsabilitat que pugui derivar-se entre l’adjudicatari i les persones 
físiques i jurídiques amb les que aquesta pugui contractar als efectes 
previstos en aquest punt. 

 
b) Quan el servei sigui prestat per persona sots contractada a l’efecte pel propi 

adjudicatari, aquest respondrà davant la Comunitat o tercers de forma 
directa i solidària amb el sots contractista dels danys i perjudicis que es 
puguin causar com a conseqüència de la prestació del servei. Igualment, el 
sots contractista quedarà subjecte al mateix règim de responsabilitat 
establert al contracte de contracte de servei per al sots contractant. Per altra 
banda, els incompliments contractuals que en que podés incórrer la persona 
a qui l’adjudicatari encomani el servei i que donessin lloc a responsabilitat 
sancionadora, seran directament imputables al propi adjudicatari. 

 
c) En qualsevol subcontractació que l’adjudicatari efectuï en el marc d’aquest 

contracte, i especialment en aquells supòsits contemplats en allò que 
disposen els epígrafs precedents, s’haurà d’observar allò que estableix 
aquest plec (especialment la clàusula 29.B) i el TRLCSP. 

 
d) Si l’adjudicatari no prestés el servei directament o mitjançant tercers en la 

forma que ha estat indicada, haurà d’avisar la Comunitat en un espai de 
temps no superior a 30 minuts des del moment en que s’interrompi el citat 
servei o en que tingui lloc la incidència que en motivi la seva interrupció. En 
aquest cas, la Comunitat, atesa la necessitat i utilitat pública del servei de 
retirada de vehicles estarà facultada per requerir i contractar la prestació 
amb persona física o jurídica que consideri escaient, mentre durin els motius 
pels quals l’adjudicatari no restableixi (personalment o mitjançant tercers) el 
compliment de les seves obligacions. 

 
e) En el supòsit contemplat en l’epígraf precedent, el cost dels serveis que la 

Comunitat contracti amb tercers per tal de substituir la manca de prestació 
per part de l’adjudicatari, seran repercutibles a aquest. En aquest sentit, la 
Comunitat podrà optar per fer la repercussió exigint el pagament directe de 
la quantitat resultant a l’adjudicatari o bé procedint a minorar-la de la 
retribució present o futura que li sigui deguda a aquest. 

 
f) Igualment, als efectes del que aquí es preveu, el contractista resta obligat a 

comunicar a la Comunitat el moment en el qual restableixi el servei 
interromput, moment des del qual podrà tornar a ser requerit per a la 
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prestació de qualsevol dels serveis que hagi de prestar segons el contracte a 
subscriure. No obstant, si al moment de rebre’s l’esmentada comunicació del 
contractista de restabliment del servei, hi hagués en curs un servei 
encomanat per la Comunitat a un tercer, aquest serà realitzat pel tercer 
contractat per la Comunitat, excepte en el cas que el contractista decideixi 
realitzar-lo personalment, en quin cas, serà de càrrec del contractista 
l’abonament de les despeses en que hagi incorregut aquell tercer. 

 
3.- L’adjudicatari haurà d’arribar al lloc on es trobi el vehicle objecte de la retirada en un 
termini de 30 minuts des que hagi estat requerit per la Policia Local, termini es podrà 
millorar en l’oferta realitzada pels proponents i que quedarà fixat en el moment de 
formalitzar el corresponent contracte.  

 
a) En el supòsit que requerit l’adjudicatari per a prestar un servei aquest no 

pugui arribar al lloc de destí dins el termini previst, aquest resta obligat a 
comunicar-ho a la Comunitat en el mateix moment en que li sigui efectuat el 
requeriment, especificant quina demora o retràs es preveu per tal d’arribar al 
lloc indicat-. En aquest cas, serà potestat de la Comunitat, en funció de la 
urgència i circumstàncies del servei a prestar, decidir si opta per esperar 
l’arribada de l’adjudicatari o bé si requereix la prestació d’aquell concret 
servei per part de tercers. 

 
b) La Comunitat gaudirà de la mateixa potestat a que fa referència l’epígraf a) 

d’aquest punt en el cas que l’adjudicatari es negui a prestar el servei o quan 
s’intenti requerir a l’adjudicatari per la prestació del servei que té concedit i 
no resultés possible establir contacte amb aquest, per causes no imputables 
a la Comunitat o per força major. No obstant, la Comunitat no podrà requerir 
un tercer per a la prestació del servei sense haver intentat localitzar 
l’adjudicatari un mínim de tres vegades, dins l’espai de deu minuts. A 
aquests efectes, quedarà acreditada la pràctica d’aquests intents per 
qualsevol mitja admès en dret que permeti deixar-ne constància, sens 
perjudici de la seva posterior constatació als llistats de consum telefònic de 
la Comunitat. 

 
c) Als efectes del que aquí es disposa, es consideraran serveis urgents, tots 

aquells que obstaculitzin, dificultin o posin en perill la circulació, inclosa la 
retirada d’aquells vehicles que impedeixin l’entrada i/o sortida de vehicles o 
persones a un immoble. No obstant, caldrà entendre com a supòsits que 
podran motivar la substitució de l’adjudicatari per part de la Comunitat (en 
cas d’incompliment del servei puntual per part d’aquest) tots els casos que 
no siguin expressament exclosos segons la relació següent. En aquest sentit 
i a efectes interpretatius, no tindran la consideració de serveis urgents i per 
tant la Comunitat no podrà contractar un servei alternatiu de retirada en cas 
d’incompliments puntuals de l’adjudicatari, els següents: 

 
1. Infraccions per estacionament antireglamentari a la zona 

d’estacionament limitat (zona blava) –article 22 de l’OMC. 
 
2. Vehicles abandonats, excepte en els supòsits en que la 

presència i/o situació del mateix impossibiliti l’exercici 
d’activitats de qualsevol mena que hagi de dur a terme la 
Comunitat, o impedeixi la celebració d’actes degudament 
autoritzats. 
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d) Les excepcions contingudes en l’epígraf precedent només seran aplicables 
als casos d’interrupció puntual del servei. En conseqüència, quan la 
interrupció del servei de retirada de vehicles per part de l’adjudicatari tingui 
una durada superior a 6 hores, la Comunitat no restarà obligat a observar les 
excepcions mencionades a l’epígraf c) precedent i, per tant, podrà 
encomanar als tercers amb els que contracti la retirada dels vehicles als 
quals fan referència els punt 1 i 2 del precedent apartat c).  
 

e) Als efectes d’aquest punt, el contractista resta igualment obligat a comunicar 
a la Comunitat el moment en el qual restableixi el servei interromput, moment 
des del qual podrà tornar a ser requerit per a la prestació de qualsevol dels 
serveis que hagi de prestar segons el contracte que es subscrigui. Si al 
moment de rebre la comunicació esmentada del contractista de restabliment 
del servei, hi hagués en curs un servei encomanat per la Comunitat a un 
tercer, aquest serà realitzat pel tercer contractat per la Comunitat, excepte 
en el cas que el contractista decideixi realitzar-lo personalment, en quin cas, 
serà de càrrec del contractista l’abonament de les despeses en que hagi 
incorregut aquell tercer. 

 
f) Tot el que s’ha disposat fins ara ho és sens perjudici de les facultats 

sancionadores de l’Administració en els supòsits en que l’adjudicatari presti 
els seus serveis excedint el termini màxim concedit a l’efecte i de les 
facultats de l’adjudicatari d’impugnar els actes de l’administració. 

 
4.- L’adjudicatari haurà de prestar el servei durant les 24 hores del dia, i tots els dies de 
l’any, amb objecte que puguin ser permanentment retirats de la via pública tots aquells 
vehicles que posin en perill, dificultin o obstaculitzin la circulació. 

 
En aquest sentit, per tal que el servei no quedi interromput per causes no imputables a la 
Comunitat, ambdues parts acorden aplicar els criteris estipulats als precedents punts 6.2 
i 6.3 d’aquesta mateixa condició. 
 
5.- L’adjudicatari haurà de retirar de la via pública aquells vehicles que li ordeni 
únicament i exclusivament la Policia Local. Per tal de poder procedir a l’enganxament o a 
la retirada, serà condició necessària la presència d’un agent de la Policia Local. 
 
6.- Igualment, l’adjudicatari només haurà de suspendre les operacions d’enganxament o 
retirada malgrat una vegada iniciades aparegués el conductor del vehicle, si així li ho 
indiquin els agents de la Policia Local. 
 
7.- Serà responsabilitat del contractista qualsevol eventualitat sorgida de la prestació del 
servei, en especial les derivades dels danys produïts pel vehicle grua o els seus 
operaris. No obstant, s’estipula com a excepció a aquesta regla els danys que puguin 
patir els vehicles objecte de trasllat, un cop hagi finalitzat el servei i els mateixos hagin 
estat degudament desenganxats i dipositats, en quin cas, la responsabilitat no 
correspondrà a l’adjudicatari, sempre i quan al moment del dipòsit no es constati la 
presència de danys i llevat que els esmentats danys (tot i dipositat el vehicle) siguin 
causats de forma directa o indirecta per l’adjudicatari o els seus empleats. 

 
L’adjudicatari podrà sol·licitar de la Policia Local la constatació de qualsevol 
circumstància rellevant respecte de l’estat del vehicle. 
 
8.- Als efectes d’allò que estipulen les clàusules contractuals, i en tots aquells supòsits 
en que s’especifiqui que la Comunitat podrà realitzar determinades actuacions per tal de 
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garantir la prestació del servei de retirada de vehicles i trasllat a un dipòsit municipal, les 
esmentades actuacions podran ser efectuades directament i indistintament pel Sr. 
Regidor de Governació de la Comunitat  o pel Cap de la Policia Local (o el comandament 
que el substitueixi), quedant aquests facultats per a realitzar els actes necessaris per 
gestionar, encomanar i formalitzar la contractació de tercers per a la prestació del citat 
servei –quan resulti escaient segons els termes del contracte- i igualment per rebre les 
comunicacions o notificacions del contractista en les incidències del servei objecte de 
contracte de servei. 
 
De la mateixa manera, el contractista es sotmetrà a les instruccions que, per a la 
prestació del servei o per qualsevol altra incidència derivada d’aquell, li siguin impartides 
pels senyors Regidors de Governació o Seguretat Ciutadana dels Ajuntaments que 
conformen la Comunitat o pels Caps de les respectives Policies Locals (o 
comandaments que els substitueixin). 
 

32. DRETS DE L’ADJUDICATARI. 
 
La potestat d’ordenar la retirada de vehicles de la via pública i el seu trasllat a dipòsit es 
legalment atorgada a l’autoritat municipal o als seus agents, per la qual cosa, 
l’adjudicatari del present concurs durà a terme exclusivament aquelles tasques 
encaminades a executar les decisions prèviament adoptades per l’Administració en 
l’àmbit esmentat, tot seguint les instruccions que li siguin impartides al respecte. Així, cap 
de les actuacions de l’adjudicatari podran implicar exercici per part d’aquest de cap de 
les prerrogatives de la Comunitat, si no que tindran exclusivament la naturalesa de 
tasques complementàries per al funcionament de l’Administració.  
 
Amb aquestes premisses, s’estableixen com a drets de l’adjudicatari en la prestació del 
servei objecte del contracte -a més d’aquells que legalment resultin exigibles-, els 
següents: 
 
1.- Quan l’adjudicatari hagi de retirar algun vehicle de la via pública, previ requeriment de 
l’autoritat, aquest serà acompanyat, com a mínim per un agent de la Policia Local . En 
aquest sentit, l’adjudicatari podrà negar-se a realitzar l’actuació requerida si no hi 
concorregués cap dels agents de servei. 
 
L’agent de la Policia Local a qui l’adjudicatari acompanyi en la retirada del vehicle, haurà 
de vetllar, especialment, per que no es produeixi cap altercat entre el titular del vehicle i 
l’adjudicatari, fent respectar l’ordre i garantint, en la mesura del que sigui possible, que la 
retirada de vehicle es dugui a terme sense incidents de cap classe. 
 
2.- L’adjudicatari tindrà dret a ser informat de manera immediata de l’anul·lació de 
qualsevol servei que hagi estat sol·licitat per la Policia Local, dins el termini més breu 
possible des del moment en que l’agent de servei tingui constància de que ha 
desaparegut la causa que havia motivat la trucada al servei de grua. 
 
La Policia Local determinarà la ubicació que s’ha de donar a un vehicle retirat, essent 
obligació dels agents el facilitar a l’adjudicatari la localització del lloc on desenganxar i 
estacionar el vehicle en el termini més breu possible. 
 
L’adjudicatari no restarà obligat a fer moviments manuals de vehicles, entenent com a 
d’aquesta classe la manipulació dels vehicles per medis no mecànics un cop els 
mateixos hagin estat desenganxats i dipositats en el lloc que la Policia hagi designat.  
 

33. DESPESES I TRIBUTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
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Seran a càrrec del contractista tots les despeses que s'al·ludeix en la clàusula 3.C 
d'aquest plec i en general totes les despeses necessàries per a la correcta execució del 
contracte amb totals garanties de qualitat i seguretat en els termes establerts en aquest 
plec i en la legislació directa o indirectament aplicable. A títol merament indicatiu, entre 
aquests costos s'inclouen els següents:  

 
a. Despeses necessàries per a presentar l'oferta: estudi del servei sol·licitat, 
fotocòpies, compulses i validacions de documents, despeses de correu o 
missatgeria, etc. 
 
b. Despeses de constitució i manteniment de les garanties que eventualment 
s’exigeixin.  
 
c. Despeses de formalització del contracte en document públic si se sol·licita per 
l'adjudicatari, que seran abonats directament per aquest al fedatari públic autoritzant.  
 
d. Despeses de tramitació de llicències o altres autoritzacions necessàries per a 
realitzar el servei, incloent el pagament de les taxes administratives corresponents.  
 
f. Costos materials i personals d'execució del servei.  
 
g. Vigilància i seguretat durant l'execució del servei i durant el període de garantia, si 
n’hi ha.  
 
h. Assegurances exigides en aquest plec.  
 

34. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I FISCALS 
 
El contractista està obligat a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, quedant la Comunitat exonerat de 
qualsevol responsabilitat per aquest incompliment. Estarà obligat a realitzar una 
declaració expressa en aquest sentit com es recull en el model de proposició que figura 
a aquest plec.  
 
El personal que l'empresari destini a l'execució del contracte no tindrà vinculació laboral 
ni de cap altre tipus amb la Comunitat, havent de ser contractat en el règim o modalitat 
que legalment correspongui per l'adjudicatari, sense que pugui vincular de cap manera 
tal contractació a cap servei d'aquest Ajuntament. Per això en cap cas assistirà aquest 
personal el dret que ni la Comunitat, ni altre empresari que es faci càrrec del servei si es 
resol el contracte inicial, se subrogui en el seu contracte de treball al no concórrer els 
supòsits que per a la successió d'empresa estableix l'art. 44 de l'Estatut dels 
Treballadors.  
 

35. FACTURACIÓ I PAGAMENT DELS SERVEIS 
 
El pagament a l’adjudicatari de la retribució convinguda s’efectuarà mensualment amb 
càrrec al crèdit que amb quantitat suficient es consignarà a l’estat de despeses del 
pressupost Ordinari de l’exercici de 2012 (o el de l’exercici anterior prorrogat, si escau) i 
dels posteriors, en cas de pròrroga del contracte.  
 
S’aplicaran a l’abonament dels imports de la prestació duta a terme per l’adjudicatari, les 
regles següents: 
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1.- El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes 
establerts en el contracte i conforme al preu convingut. En aquest sentit, la retribució 
consistirà en la quantitat que resulti de multiplicar el número de serveis que realitzi 
l’adjudicatari en un mes determinat pels preus unitaris pels quals sigui adjudicat el 
contracte. Consegüentment, l’adjudicatari no té garantida una retribució mínima mensual, 
sinó que aquesta serà variable en funció dels serveis que presti efectivament. 
 
2.- El pagament es farà per la totalitat mensual dels serveis prestats pel contractista 
durant un mes natural determinat (a requeriment dels municipis que conformen la 
Comunitat i prestats de conformitat amb el contracte). Els pagaments esmentats es faran 
mitjançant abonaments al compte que el contractista senya-li. 
 
3.- Per fer el pagament, no obstant, serà necessari que els documents que acreditin la 
realització de les prestacions per part del contractista siguin degudament conformats pel 
cap de la Policia Local i el Sr. Regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana o Governació 
dels Ajuntaments que conformen la Comunitat. 
 
Els documents necessaris que haurà de presentar el contractista, als efectes de la 
present clàusula seran: 
 

- Factura pels serveis mensuals realitzats. 
- Llistat o relació de tots els serveis realitzats en el període facturat (incloent 

tant aquells serveis que siguin retribuïbles). 
 
Els citats documents s’hauran de presentar a la seu de l’Àrea d’Economia de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, que és on la Comunitat ha designat la seu per tal de 
realitzar els pagaments amb càrrec a aquest contracte. 
 
Qualsevol referència a “la intervenció municipal”, s’entén realitzada a l’Àrea d’Economia 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, però la referència esmentada ho serà exclusivament a 
efectes formals i de presentació física dels documents, atès que el subjecte obligat al 
pagament és la Comunitat. 
 
Cas que l’adjudicatari no prestés el servei directament o mitjançant tercers en la forma 
en que ve obligat a fer-ho contractualment, aquest rescabalarà la Comunitat de les 
despeses que la manca de servei generi, en els termes previstos a la clàusula 31.2, 
apartats e i f) d’aquest plec. 
 

36. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 
 
Els incompliments que cometi el contractista en la prestació del contracte es classificaran 
com a lleus, greus i molt greus. 
 
1.- Es consideren incompliments lleus: 
 

a) Originar escàndols, discussions i baralles durant la prestació del servei. 
b) La manca de compliment, per negligència o descuit excusables, dels deures 

derivats del contracte. 
c) La manca d’aportació de la documentació que li sigui requerida per la Comunitat 

a fi i efecte de comprovar els compliment de les obligacions tècniques, legals, 
fiscals o socials derivades del contracte, durant tota la vigència del mateix. 

d) La manca de cura en la conservació dels vehicles adscrits al servei. 
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e) Les faltes de puntualitat en la presentació a serveis pels quals ha estat requerit, 
incomplint els terminis acordats en el contracte, durant tres vegades en un mes 
natural. 

f) Les faltes no repetides d’assistència sense causa justificada a serveis pels quals 
ha estat requerit. 

g) La manca de compliment de les instruccions rebudes dels agents de la Policia 
Local durant la prestació d’un servei, quan estigui obligat a fer-ho. 

h) No donar compte a la Policia Local dels serveis efectuats, siguin o no retribuïts. 
i) L’abandonament del servei per un espai de temps igual o inferior a tres dies, 

sigui per no tenir cap vehicle o cap operari a disposició de la Comunitat. 
j) La manca de respecte al públic en general o als agents de l’autoritat per part de 

l’empresari o els seus empleats. 
k) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en aquest Plec 

que no tingui atribuïda una altra qualificació i que a judici de la Comunitat no 
mereixin la qualificació de greus o molt greus. 

 
2.- Es incompliments greus: 
 

a) La negativa del contractista a prestar un servei quan sigui requerit a aquest 
efecte. 

b) La manca de compliment, per negligència greu, dels deures derivats del 
contracte. 

c) La manca de compliment de la legislació vigent en referència a les 
característiques dels vehicles grua adscrits al servei. 

d) Les faltes de puntualitat en la presentació a serveis pels quals ha estat requerit, 
incomplint els terminis acordats en el contracte, durant més de tres vegades en 
un mes natural. 

e) La tercera falta injustificada d’assistència, en el període d’un mes natural, a 
serveis pels quals ha estat requerit, quan les dues anteriors hagin estat objecte 
de sanció per falta lleu. 

f) L’abandonament del servei per un espai de temps superior a tres dies i igual o 
inferior a sis dies, sigui per no tenir cap vehicle o cap operari a disposició de la 
Comunitat. 

g) Enganxar o retirar vehicles de la via pública pels motius objecte de la contracte 
de servei, sense estar present un agent de la Policia Local, encara que el servei 
hagi estat requerit prèviament. 

h) Inhibir-se de la responsabilitat derivada de qualsevol eventualitat sorgida durant 
la prestació del servei, estant obligat a suportar-la. 

i) La reiteració en faltes lleus d’igual naturalesa en el període d’un any. 
j) Haver estat sancionat per tres faltes lleus en el període d’un any. 
k) La substitució o modificació important dels vehicles adscrits al servei sense 

autorització prèvia de la Comunitat, quan no vagi en detriment de la seva 
prestació. 

l) Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l'alertin greument en 
el volum o la qualitat sense arribar a la paralització. 

m) La desobediència per part del contractista de les disposicions de la corporació 
sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del 
servei o la seguretat dels administrats. 

n) La resistència del contractista a realitzar reformes preceptives ordenades per la 
corporació. 

o) Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels 
administrats. 

 
3.- Es consideren incompliments molt greus: 



 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS “CONCA DE LA TORDERA”.  SANT CELONI  ·  SANTA  MARIA DE PALAUTORDERA 
 
PLEC  DE  CONDICIONS  QUE  HA DE  REGULAR  EL CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE  
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I TRASLLAT A UN DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

35

 
a) L’abandonament del servei per un espai de temps superior a sis dies, sigui per 

no tenir cap vehicle o cap operari a disposició de la Comunitat. 
b) Enganxar o retirar vehicles de la via pública pels motius objecte de la contracte 

de servei, sense haver rebut ordre expressa d’un agent de la Policia Local. 
c) La reiteració en faltes greus d’igual naturalesa en el període d’un any. 
d) Haver estat sancionat per tres faltes greus en el període d’un any. 
e) La disminució, substitució o modificació important dels vehicles adscrits al servei 

sense autorització prèvia de la Comunitat, quan això vagi en detriment de la seva 
prestació. 

 
4.- Igualment, seran faltes imputables al contractista, a més de les específicament 
establertes a la present condició, totes aquelles actuacions que apareguin així 
qualificades en el present Plec de clàusules administratives, al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a qualsevol altra norma de 
caràcter legal o reglamentari que reguli o sigui aplicable a la prestació de serveis públics 
per mitja de contracte de servei. 
 
5.- La comissió per part del contractista de qualsevol de les faltes o incompliments 
tipificats en la present condició o de les que legal o reglamentàriament siguin aplicables, 
serà sancionada d’acord amb els següents criteris: 
 

a) Les faltes lleus es sancionaran amb multa d’una quantia equivalent entre l’1 i 3% 
del pressupost del contracte. 

 
b) Les faltes greus es sancionaran amb multa d’una quantia equivalent entre el 4 i 

el 6% del pressupost del contracte. En cas de pertorbació del servei que posi en 
perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, la sanció de multa 
de multa es substituirà per la intervenció del servei durant el temps que decideixi 
la Comunitat, amb un màxim de dos anys, sempre que la Comunitat no decideixi 
resoldre el contracte. 

 
c) Les faltes molt greus es sancionaran amb multa d’una quantia equivalent entre el 

7 i el 10% del pressupost del contracte o la seva resolució. 
 
Les penalitats que s’imposin al contractista en cap cas podran superar el 10% sobre el 
pressupost del contracte.  
 
6.- Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més infraccions administratives 
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, la Comunitat 
prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat. Les 
reincidències seran sancionades amb multes de quantia doble a la imposada per la 
primera infracció, fins un màxim del 10% del pressupost del contracte. El contractista 
serà, en tot cas, responsable de les infraccions que hagin tingut l’origen en accions o 
omissions imputables al seu personal. 
 
7.- En el cas que l'empresa adjudicatària no abonés l'import de les sancions pecuniàries 
imposades, l’Ajuntament podrà fer-lo efectiu mitjançant la seva deducció de les factures 
mensuals fins la seva liquidació, sense perjudici de la responsabilitat a què es troba 
afecta la garantia definitiva per aquest concepte i del dret que incumbeix a l’Ajuntament 
per poder reclamar d’aquell els danys i perjudicis que l’ incompliment l’hagués ocasionat. 
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8.- La tramitació dels procediments que, eventualment, s’iniciïn per tal de sancionar les 
presumptes faltes que cometi el contractista en el marc del present contracte s’ajustarà a 
allò que disposa l’article 212 del TRLCSP en el qual es garantirà, en tot cas, la 
preceptiva audiència del contractista. Per a les infraccions molt greus, que poden ser 
sancionades amb la resolució del contracte, se seguirà el procediment previst en l’article 
224 del TRLCSP i 109 del RGLCAP, amb el compliment dels requisits que hi figuren. 
 
9.- L’aplicació del règim sancionador establert en aquesta condició per a les faltes 
eventualment comeses pel contractista no serà en cap cas incompatible amb l’exigència 
de les responsabilitats de qualsevol altre ordre que de la seva actuació se’n podessin 
derivar, sempre i quan aquesta exigència resulti legalment procedent. 
 
 
 
 
 

VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

37. TERMINACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A més de les causes de resolució del contracte, d'acord amb el previst en l’article 223 del 
TRLCSP, seran, especialment, causes d’extinció del present contracte de servei:  
 

a) Que el vehicle destinat al servei no reuneixi tots ells requisits tècnics exigits per a 
la correcta prestació dels serveis, d’acord amb la normativa aplicable, no estigui 
dotat del sistema d’elevació i/o arrossegament reglamentàriament exigit o no 
gaudeixi de la deguda homologació per part del Departament d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
b) No mantenir adscrit al servei durant tota la durada de la contracte de servei al 

menys un vehicle per a la prestació d’aquell. 
 

c) Que el vehicle o vehicles-grúa destinat al servei per l’adjudicatari no estigui 
capacitats per procedir a la retirada i trasllat de tots o alguns d’aquests tipus de 
vehicles: 

 
- Motocicletes. 
- Ciclomotors. 
- Turismes. 
- Furgonetes i furgons de qualsevol classe. 
- Vehicles tot terreny 
- Monovolums. 

 
d) La manca d’adaptació per part de l’adjudicatari de les característiques tècniques 

del vehicle a la normativa vigent o el deixar d’efectuar al vehicle-grúa les 
modificacions que s’escaiguin a aquests efectes. 

 
e) La manca de la necessària solvència tècnica i professional o de les 

assegurances preceptives, així com la insuficiència dels mitjans materials que 
aporti a la prestació del servei, durant qualsevol moment de vigència de la 
contracte de servei. 
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f) La manca, durant qualsevol moment de vigència de la contracte de servei, de la 
necessària qualificació dels empleats, treballadors o personal que l’adjudicatari 
destini a la realització de les tasques pròpies del servei encomanat, o qualsevol 
carència o deficiència en l’acreditació d’aquella qualificació. 

 
g) La manca, durant qualsevol moment de vigència de la contracte de servei, de 

qualsevol de les assegurances referides a la clàusula 26 d’aquest plec, o la seva 
contractació per sota dels límits pactats o legalment establerts. 

 
L’aplicació de les causes d’extinció de la contracte de servei i els efectes d’aquesta 
seran aquells que s’estipulen als article 207 i 208 del TRLCSP. 
 

38. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A. Dintre del termini d'un mes, a contar des de la data de finalització del servei, haurà 
d'acordar-se i ser notificada al contractista la liquidació corresponent del contracte si no 
s'hagués realitzat ja amb la facturació realitzada en el darrer mes de la prestació. La 
liquidació implicarà la comprovació efectiva dels serveis realitzats i del seu adequat 
funcionament o qualitat en els termes previstos en el contracte. El contractista facturarà 
la quantitat corresponent als serveis o quantitats pendents de facturació mitjançant una 
factura final. Si hi haguessin quantitats a compensar per part de la Comunitat, s'emetrà 
una informe tècnic de valoració dels imports que s’hagin de detraure al contractista, sent 
liquidat a partir d'aquesta valoració el saldo resultant del contracte. D'aquesta valoració 
es donarà compte al contractista, que disposarà de cinc dies hàbils per a fer les 
al·legacions que estimi oportunes, resolent-se les mateixes de manera executiva per 
l'òrgan de contractació. La factura final haurà de ser expedida per la quantitat 
considerada per l'òrgan de contractació, sense perjudici de la possibilitat que assisteix al 
contractista de recórrer els seus acords.  
 
B. En funció del resultat de la liquidació es realitzarà el pagament o descompte del saldo 
resultant mitjançant una factura addicional per part del contractista o una factura 
d'abonament per al seu descompte o directament per al seu ingrés a la Comunitat per 
part del contractista. Quant al pagament d'interessos per saldo resultant a favor del 
contractista s'estarà a allò establert en el TRLCSP.  
 

39. CONSEQÜÈNCIES DE LA RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE 
 
A. Quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del contractista 
individual l'Administració podrà acordar la continuació del contracte amb els seus hereus 
o successors.  
 
B. Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran al 
vàlidament estipulat per elles. 
  
C. En els altres casos, la resolució implicarà la indemnització de danys i perjudicis per 
part del responsable de la causa de resolució. En tots els supòsits de resolució del 
contracte per causa imputable al contractista es confiscarà la totalitat de la garantia 
definitiva que tingués dipositada, amb independència de la quantia de la indemnització 
que se li reclami. En cas d'impagament de la diferència entre l'import de la garantia i la 
quantitat reclamada en concepte de danys i perjudicis, es reclamarà la quantitat 
corresponent per via de constrenyiment. En el suposIts de resolució del contracte per 
causa imputable a l'Administració, el règim indemnitzatori serà, en tot cas, aquell 
establert en l'article 300 de la TRLCSP. 
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D. La resolució d'un contracte parcialment executat donarà lloc, amb independència de 
la indemnització al·ludida en el punt anterior, a la recíproca devolució dels béns i de 
l'import dels pagaments realitzats, i, quan no fos possible o convenient per a 
l'Administració, haurà d'abonar aquesta el preu dels efectivament lliurats i rebuts de 
conformitat. 
 

 
VIII. CLAUSULES FINALS 

 
 

40. NORMTIVA APLICABLE. 
 
En tot allò que no es disposi en el present plec de condicions, resultarà d’aplicació a la 
regulació de la contracte de servei per a la prestació del servei de retirada de vehicles de 
la via pública i trasllat a un dipòsit municipal, els preceptes del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, així com el Reglament General de la LCAP, aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (en tot allò que continués subsistent) i, igualment, la Llei 
7/1985, de Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
De la mateixa forma, per a la regulació dels supòsits de fet en que resulti procedent 
l’actuació del servei de retirada de vehicles, s’aplicaran les normes previstes al Reial 
Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i a totes aquelles altres disposicions 
de rang legal o reglamentari que així ho autoritzin. 

 
41. DELEGAT DEL CONTRACTISTA. 

 
El contractista ha de posar al capdavant del servei personal competent encarregat de la 
seva execució, i ha de designar com a representant seu al lloc de prestació del servei 
una persona amb capacitat suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a la 
seva execució.  
  

42. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés el contractista o el seu personal 
derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta subjecció a la 
Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa 
complementària.  
 
 
Sant Celoni, 26 de març de 2012  
 
 
 
 
 
 
L’ALCALDE  L’ALCALDE 
DE SANT CELONI   DE STA. MARIA DE PALAUTORDERA 
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EL SECRETARI ACCIDENTAL DE LA COMUNITAT 


