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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: JGL2018/23 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 21/06/2018  

Horari: 18:00 a 18.25 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 

 

Assistents 

 

President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 

 

Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 

 

Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 

 

Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 

 

Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 

 

Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 

 

 

Secretària 

 

Cristina Marín Carcassona, Secretària Accidental 

 

ORDRE DEL DIA 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

• JGL2018/21 ORDINÀRIA 07/06/2018 

• JGL2018/22 ORDINÀRIA 11/06/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

Tercer.- PRP2018/785   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A 

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA PER A LES 

INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 

DE MONTALT. 

Quart.- PRP2018/786 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE BUS LÍNEA C-21 DE 

L'ANY 2018. 

Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 



 

2 
 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

• JGL2018/21 ORDINÀRIA 07/06/2018 

• JGL2018/22 ORDINÀRIA 11/06/2018 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions 

celebrades en data 7 i 11 de juny de 2018. 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interès, aparegudes en el Diari Oficial de 

la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial del Estado, a la qual 

cosa responen afirmativament. 

 

 

 

Tercer.- PRP2018/785   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

PER A CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA 

LEGIONEL·LA PER A LES INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.    

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE SANITAT 

Expedient:  2018/975 40 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A 

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA 

LEGIONEL·LA PER LES INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL 

DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 

 

La Regidora de Sanitat, Salut Pública i Consum informa de la necessitat de 

licitar el servei de control i prevenció de la legionel·la per les instal·lacions de 

titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 
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El Plecs de clàusules que s’han elaborat es transcriuen a continuació: 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE 

DE SERVEIS DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA PER LES 

INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT 

 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 

1.1 Descripció de l'objecte del contracte 

 

Objecte del contracte:  

El contracte present té com a objecte la prestació del servei de control i prevenció de la 

legionel·la per les instal·lacions de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt.  

 

Necessitat a satisfer: 

Les necessitats que justifiquen la contractació d’aquest servei, d’acord amb l’informe del servei 

tècnic proposant aquesta licitació, són: 

 

- Ha finalitzat el contracte existent del servei de control i prevenció de la legionel·la per 

les instal·lacions de titularitat municipal. 

- La naturalesa de les necessitats que es pretenen cobrir són competència municipal tal i 

com assenyala la prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 

865/2003 , i el Decret 352/2004. 

- La tasca de control de control i prevenció de la legionel·la per les instal·lacions de 

titularitat municipal. 

Els mitjans que es necessiten per satisfer les necessitats i la idoneïtat del contracte són 

les que consten al plec de clàusules tècniques particulars i del plec  de clàusules 

administratives. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb 

l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte 

 

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents: 

 

Codi CPV Descripció 

1 
90733000 Serveis relacionats amb la contaminació de l’aigua. 

 

 

 

 

 

http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=365676&gr=dis_g
http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=365676&gr=dis_g
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CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

contracte amb els licitadors. 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 

sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la 

clàusula desena. 

 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant 

 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest 

Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les 

especificacions que es regulen a la pàgina web següent:  

 

http://www.svmontalt.cat/fitxes.php?id=32 

 

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte 

 

El valor estimat del contracte és de 36.000 € (trenta-sis mil euros ) IVA exclòs. Aquest valor 

comprèn el termini d’execució que és de 48 mesos més 2 possibles pròrrogues de 24 mesos. 

  

El pressupost base de licitació és de 24.000 € (vint-i-quatre mil euros), IVA exclòs, i està 

desglossat d’acord amb el quadre de plurianualitats següent: 

 

Any Base imposable 

2018 6.000 

2019 6.000 

2020 6.000 

2021 6.000 

 

De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit: 5.040  € (cinc mil 

quaranta euros).  

 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només 

el preu del contracte, sinó també l’IVA i la resta de tributs que li siguin d’aplicació segons les 

disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a 

partida independent i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte, 

exclusivament, el preu sense IVA. 

 

El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 

aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables als 

http://www.svmontalt.cat/fitxes.php?id=32
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contractes de serveis d’aquesta Corporació, així com despeses necessàries, taxes, timbre de 

col·legi, si escau, etc. 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents 

aplicacions pressupostàries, si escau: 

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2018 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2019 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2020 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2021 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

 

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, 

en la qual existeix crèdit suficient que es reté.  

 

 

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus. 

 

No cap la revisió de preus. 

 

CLÀUSULA SETENA. Termini 

 

El termini d'execució  

El contracte tindrà una durada de 48 mesos des de l’endemà de la seva formalització en 

document administratiu, amb la possibilitat de 2 pròrrogues de 12 mesos cadascuna, que 

s’hauran de tramitar segons la normativa vigent. 

 

 

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 

contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de 

contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic. 

 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic acredita, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de 

l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació 

professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
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classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les 

prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

 

2. La solvència de l'empresari: 

 

2.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o 

varis dels mitjans següents: 

 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el 

contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 

d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior a 3.000 euros. 

(El volum de negocis mínim anual exigit no excedirà d'una vegada i mitjana el valor estimat del contracte, 

excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la 

naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments). 

 

 

b) Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC) amb un import de cobertura igual o 

superior a 600.000,00 euros vigent. 

 

 

2.2. En els contractes serveis, la solvència tècnica dels empresaris haurà d'acreditar-

se pels mitjans següents:  

a) Una relació dels principals serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els que 

constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en la qual s'indiqui 

l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests.  

 

 

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, dels quals es 

disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per garantir la qualitat i 

dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa. 

 

e) Descripcions dels productes utilitzats, l'autenticitat dels quals pugui certificar-se a petició de 

l'entitat contractant. 

 

f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de 

competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant 

referències a determinades especificacions o normes tècniques. 

 

3. Adscripció de mitjans. 

 

Els licitadors, nacionals i estrangers, a més d'acreditar la seva solvència o, si escau classificació, 

hauran d'adscriure obligatòriament per a l'execució d'aquest contracte, com a criteri de solvència, els 

següents mitjans: 

 

Compromís d'adscripció de mitjans personals:  

— El personal de l’empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitació adequada segons 

especificacions del Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa 

reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides 

 

Compromís d'adscripció de mitjans materials:  

Estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a l’activitat 

de servei a terceres persones per a la prevenció i control de la legionel·losi.  
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Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent. 

 

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels 

licitadors i, per tant, del contracte que és ferm amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de 

ser mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquest 

subministrament. Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta 

Administració. El seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte o d'imposició de 

penalitats d'acord amb la clàusula 27a. 

 

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 

 

9.1 Condicions prèvies 

 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 

 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 

unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 

propostes per ell subscrites. 

 

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

 

Les ofertes es presentaran en el registre de l'Ajuntament amb domicili a  c/ Sant Antoni 

núm. 13 de Sant Vicenç de Montalt, en horari de dilluns a divendres de 9:00 hores a 14:00 

hores, dins del termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de 

l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. 

 

 

9.3. Informació als licitadors 

 

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 

l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la. Aquesta sol·licitud 

s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació. 

 

9.4 Contingut de les proposicions 

 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats 

signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

«Proposició per licitar a la contractació del Servei de control i prevenció de la legionel·la per les 

instal·lacions de titularitat municipal». La denominació dels sobres és la següent: 

 

— Sobre «A»: Documentació Administrativa 

— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 

Automàtica. 

_ Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un Judici de Valor 

 

SOBRE «A» 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions 

establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del 

present plec. 

En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional 

exigits variïn d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de 

lots al qual s'apliquin aquests requisits de solvència. 

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb 

mitjans externs al licitador, haurà de presentar-se una declaració 

responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a l'execució 

del contracte.  

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, 

cadascuna de les que la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, 

capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna la corresponent 

declaració responsable. 

 

 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

 

a) Proposició econòmica. 

 

Es presentarà conforme al següent model: 

 

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de 

l'expedient per a la contractació del servei  de control i prevenció de la legionel·la per les 

instal·lacions de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per procediment 

obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 

contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme 

l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents 

a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Signatura del candidat, 

 

Signat: _________________.». 

 

 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A través DE JUDICIS DE VALOR  
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Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris 

que depenguin d'un judici de valor. 

 

— Estudi tècnic i projecte de treball 

— Millores 

 

 

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

 

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent: 

Oferta econòmica: 4 punts 

 

Es valorarà d’acord amb la fórmula següent, el preu per als propers quatre anys IVA exclòs. 

 

PO = punts de l'oferta     

PM=Puntuació màxima.   

O = valor oferta que es puntua   

MOE = Millor oferta econòmica,   

F = Factor de correcció, que s’aplicarà prèvia ordenació de les ofertes presentades, 

de mes a menys econòmica, a que serà el determinat per la següent successió 

numèrica:  

     

F =  1,00 per a l’oferta més econòmica. 

F =  0,99 per a la 2a oferta més econòmica. 

F =  0,98 per a la 3a oferta més econòmica. 

F =  0,97 per a la 4a oferta més econòmica. 

F =  0,96 per a la 5a oferta més econòmica. 

F =  0,95 per a la 6a oferta més econòmica. 

F =  0,94 per a la 7a oferta més econòmica. 

F =  0,93 per a la 8a oferta més econòmica. 

F =  0,92 per a la 9a oferta més econòmica. 

F =  0,91 per a la 10a i següents de les ofertes presentades. 

     

PO = (PM - (PM * (O - MOE) / MOE)) x F  

 

B) Altres criteris de valoració: 

1) Estudi tècnic i projecte de treball (4 punts)    

 

2)    Millores per prestacions addicionals: 2  punts  
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• Assessorament en inspeccions tècniques per la detecció de riscos estructurals, 

riscos d’operacions i riscos de les instal·lacions, i detecció dels punts crítics de les 

instal·lacions. (1 punt) 

• Suport en la realització del cens del sistemes de reg per aspersió en zones 

públiques. (0.50 punts) 

• Assessorament i suport per detectar i diferenciar instal·lacions d’alt i baix risc en 

comerços i establiments. (0.50 punt)) 

 

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants 

NO s'admeten variants. 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes 

 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats 

un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les 

circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els 

criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al 

funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic 

del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi 

argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta. 

 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobri subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de 

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva 

exclusió. 

 

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats  

 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es 

produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents 

criteris per resoldre aquesta igualtat: 

Tindran preferència a l'adjudicació d'aquest contracte aquelles empreses públiques o privades 

que hagin acreditat: 
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1º: la seva solvència tècnica  

2º: un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o aquelles empreses 

dedicades a la promoció i inserció laboral de persones en risc d’exclusió social que 

hagin aportat declaració responsable en la que expliciten el compromís formal de 

contractar no menys del 30% dels seus llocs de treball amb persones dels col·lectius 

afectats a que fa esment la disposició addicional quarta del TRLCSP, o les entitats 

sense ànim de lucre (amb personalitat jurídica i inscrites en el registre oficial 

corresponent) en aquells contractes relatius a prestacions de caràcter social o 

d’assistència, l’objecte dels quals tinguin relació directa amb la seva finalitat o activitat, 

segons els casos, de conformitat amb allò que prescriu la disposició addicional sisena 

de la llei. En aquest últim supòsit, l’òrgan de contractació podrà requerir a l’entitat 

respectiva la presentació de la documentació descriptiva de la descomposició del preu 

ofert en funció dels seus costos. També es consideraran als mateixos efectes, les 

empreses que presentin declaració responsable en la qual manifestin que compleixin 

amb les obligacions exigides per l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la igualtat efectiva i l'adopció de  mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre dona i home. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 

apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter 

previ. 

 

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació 

 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 

desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 

desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició 

Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de 

la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si 

escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, 

o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-

pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el 

personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes 

d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si 

escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de 

membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. 

 

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci 

de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci 

específic en el citat perfil. 
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CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de Proposicions 

 

La Mesa de Contractació es constituirà el cinquè dia hàbil després de la finalització del 

termini de presentació de les proposicions, a les 9.00 horesi qualificarà la documentació 

administrativa continguda en els mateixos.  

 

Si fos necessari, la mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador 

corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

 

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «C», que contenen els 

criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor. 

 

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la mesa podrà sol·licitar quants informes 

tècnics consideri precisos, per a la valoració de les mateixes conforme als criteris i a les 

ponderacions establertes en aquest Plec. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Requeriment de Documentació 

 

Reunida de nou la Mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada 

als criteris depenents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres 

«B». 

 

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 

(Sobre «C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa de 

contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu. 

En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, 

al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de 

la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè 

aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació 

justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 

adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 

no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent 

candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia 

definitiva. 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia Definitiva 

 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada 

cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i 

els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de 
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Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en 

les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals 

contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les 

normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per 

als contractes que se celebrin a l'estranger. 

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, 

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 

Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 

les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 

autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte, sense 

que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al 

contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada 

depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110. 

 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics. 

 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del Contracte 

 

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a 

adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una 

vegada adjudicat aquest, a la seva formalització. 

 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 

no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent 

candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia 

definitiva. 

 

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de 

ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies. 

 

CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del Contracte 

 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
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públic. 

 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 

seu càrrec les corresponents despeses. 

 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, 

si s'hagués constituït. 

 

CLÀUSULA VINTENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte 

 

No se n’estableixen. 

 

 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i Obligacions de les Parts 

 

21.1 Abonaments al contractista 

 

El pagament de les prestacions o subministraments efectivament lliurats i formalment 

rebuts per l'Ajuntament s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament conformada, i 

Acta de Recepció quan escaigui.  
 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 

obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 

addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

així com en la normativa sobri facturació electrònica. Per fer possible l'expedició de factures 

electròniques és obligatori informar dels codis DIR3. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt té 

un únic codi per a l'Oficina Comptable, Òrgan Gestor i la Unitat Tramitadora, és el L01082649. 

 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 

30 dies des de la data de la prestació. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 

els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació 

de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu. 

 

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta 

dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns 

lliurats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de l'establert en l'a l'apartat 4 de 

l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest 

termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 

els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 

contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 

administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data 

de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la 

conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats, dins dels trenta dies 

següents al lliurament de les mercaderies. 

 

21.2. Obligacions laborals, socials i de transparència 

 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobri Prevenció de 

Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot 

cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 

Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està 

obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al 

compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que 

es dictin en l'àmbit municipal. 

 

21.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte. 

 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

 

a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

 

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 

 

c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del 

contracte. 

 

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 

vigent i en el pla de seguretat i salut. 

 

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
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Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 

contracte, la següent informació: 

 

— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com 

dels realitzats als subcontractistes. 

— Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves 

obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït 

sobre aquest tema en cada trimestre. 

 

El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobri el compliment 

d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de 

les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 

contracte. 

 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 

corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del 

contracte, segons sigui procedent. 

 

21.4. Termini de garantia 

 

• El termini de garantia mínim és de sis mesos, a comptar des de la data de recepció o 

conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball 

realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a 

l'estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de 

garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la 

responsabilitat del contractista. 
 

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els 

treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 

d'aquests. 

 

21.5. Despeses exigibles al contractista 

 

Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

assenyalin.  

 

21.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions  

 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per 

si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 

autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 

organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del 

subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin necessaris. 
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació 

 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 

solvència. 

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

-Import de les prestacions a subcontractar. 

 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 

amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 

executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els 

treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de 

mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació 

d'habitatges. 

 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb 

arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 

sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 

garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el 

justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms 

que hagi subcontractat en el marc del contracte actual. 

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificacions Contractuals Previstes  

 

Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució del contracte 

es realitzin modificacions del seu objecte conforme a les següents determinacions: Que 

incrementi el nombre d’immobles i equipaments municipals als quals s’ha fet la previsió de 

servei de control i prevenció de la legionel·la durant la vigència del present contracte. 

 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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CLÀUSULA VIGESIMOCUARTA. Successió en la Persona del Contractista 

 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions 

exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 

que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 

per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 

condicions de la subrogació. 

 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els 

efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.  

 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió del Contracte  

 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte  

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 

classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 

contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per Incompliment 

 

26.1 Penalitats per demora 

 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 

terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 

resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l'article 193.3 LCSP: 

de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 

del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, 

per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 
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26.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació 

 

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22 

en matèria de subcontractació, comportarà una penalització de el 5 % de l'import del 

subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte. 

 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre 

el 1 i el 5% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 

l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 

entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense 

tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

 

26.3 Imposició de penalitats 

 

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. 

Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 

municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que 

posarà fi a la via administrativa. 

 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es 

realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima 

que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 

l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que 

beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació 

del termini de garantia del contracte. 

 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 

faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui 

pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es 

podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 

penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 

ingrés de dret públic. 

 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 211 i 306 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
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incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució  del contracte que 

faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de 

contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 26.  

 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a 

obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, 

en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Responsable del Contracte 

 

En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un treballador municipal 

responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents: 

 

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el 

compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació 

o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 

que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 

l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar 

a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que 

reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els 

altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura 

a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

procedir. 

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte. 

 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la Regidoria de Sanitat, Salut 

Pública i Consum d’aquesta corporació. 
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CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat i tractament de dades 

 

30.1 Confidencialitat 

 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 

en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 

quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció 

contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, 

mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb 

l'establert en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de 

protecció de dades). 

 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 

(Ajuntament). 

 

 

 

30.2 Tractament de Dades 

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden 

informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la 

presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació 

seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, 

compliment i control del desenvolupament del contracte. 

CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 

extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 

desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el 

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del 

Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en 

defecte d'això, les normes de dret privat. 

 

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la 

seva participació en la licitació ________________________________, davant 

________________________ 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de 

___________________. 

 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de 

subministraments, en concret: 

 

- Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 

- Que, si escau, compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

- Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 

per les disposicions vigents. 

 

- Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 

a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, 

amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 

licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres]. 

 

- Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

___________________________________. 

 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 

adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això. 

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

CONTROL DE LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS D’ALT I BAIX RISC DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT   

 

 

1.Objecte del contracte:  

 

El contracte present té com a objecte la prestació del servei de control i prevenció de 

la legionel·la per les instal·lacions de titularitat municipal de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt.  

 

2. Àmbit d’actuació i normativa: 

 

La gestió del servei de control i prevenció de la legionel·la s’ha d’ajustar a les 

especificacions del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els 

criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i el Decret 

352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a 

la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 

Qualsevol gestió o referencia contractual derivada d’aquest contracte queda sotmesa a 

la Llei de contractacions i al plec de clàusules administratives. 

 

L’àmbit d’actuació del servei està constituït: 

- Totes aquelles instal·lacions d’alt risc i baix risc en els que la competència 

del seu manteniment correspongui a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt. 

 

Les empreses físiques o jurídiques que tinguin previst presentar-se al contracte podran 

visitar les zones objectes. 

 

3. Requisits de l’empresa: 

 

Estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a 

l’activitat de servei a terceres persones per a la prevenció i control de la legionel·losi.  

 

Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent. 

 

El personal de l’empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitació adequada 

segons especificacions del Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix 

la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides 

 

4. Durada del contracte: 
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El contracte tindrà una duració de 48 mesos des de l’endemà de la formalització del 

contracte en document administratiu, amb la possibilitat de 2 prorrogues de 12 mesos 

cadascuna, que s’hauran de tramitar de conformitat amb la normativa vigent. 

 

5. Preu del contracte 

 

El pressupost, que haurà de servir de base a la contractació, és de 6.000 euros, IVA 

exclòs. Aquest pressupost serà atès amb càrrec a l’aplicació pressupostària municipal 

núm., 17-3113-2269916 tractament legionel·losi (això també es part del plec de 

clàusules administratives particulars (endavant PCAP), no obstant es farà constar a 

l’Informe tècnic de justificació del contracte). 

A l’oferta econòmica del proponent es farà constar, de forma expressa, que estan 

incloses totes les despeses que hagin de realitzar-se per al normal compliment de 

l’objecte del contracte, com són les despeses generals, els beneficis, els transports, 

els desplaçaments, les dietes, les bestretes i tota classe d’impostos de caràcter 

estatal, autonòmic o local que es puguin meritar. Per tant, no es podran facturar al 

marge o per sobre del pressupost d’adjudicació cap d’aquests conceptes. 

 

 

6. Descripció dels treballs 

 

El programa de control presentat pels licitants haurà de contenir, almenys, les 

actuacions següents: 

 

6.1 Instal·lacions 

6.1.1 instal·lacions d’alt risc: 

a. Escola Sant Jordi 

i. 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

ii. Control de 5 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

b. Escola Bressols els Garrofers: 

i. 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

ii. Control de 5 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

c. Pavelló Toni Sors: 

i. 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

ii. Control de 8 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

d. Camp de futbol: 

i. 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

ii. Control de 8 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

6.1.2 Instal·lacions de baix risc: 

a. Magatzem municipal: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 
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- Control de 2 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

b. Policia Local: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

- Control de 2 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

c. Maquina escombradora/ dúmper municipal: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua per 

aspersió. 

- Control de 2 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

d. Consultori mèdic Casc Antic: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

- Control de 2 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

e. Consultori mèdic Montaltpark: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

- Control de 2 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

f. Reg per aspersió al camp de futbol: 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

- Control d’1 analítiques microbiològiques de legionel·la. 

 

g. Dutxes de la platja de Sant Vicenç de Montalt. 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitària. 

- Control de 6  analítiques microbiològiques de legionel·la, 1 control per 

dutxa, i sempre abans de l’inici de la temporada 

 

h. Dutxa piscina municipal. 

- 1 Tractament anual de neteja i desinfecció al sistema d’aigua sanitàries 

- Control de 3  analítiques microbiològiques de legionel·la, 1 control per 

dutxa i sempre abans de l’inici de la temporada. 

 

6.1.2 Altres instal·lacions: 

 

L’Ajuntament podrà demanar analítiques d’altres instal·lacions i/o edificis municipals 

per compliment de la normativa vigent, fora del contracte establert, condicionades a la  

disponibilitat pressupostaria. 

6.2 Recollida de mostres de legionel·la 

 

- Recollida de mostres a partir de 15 dies posteriors al tractament. 

- Transport adequat i urgent de les mostres fins a laboratori 

- Informe de resultats d’analítiques realitzades per laboratori autoritzat. 
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- El mostreig analític ha de ser representatiu i ha d’incloure els següents punts 

mínims de presa de mostres: purga acumulador  o punt més proper al mateix, 

retorn, una d’aigua calenta (ACS), una d’aigua sanitària freda (ACHF) i els 

punts crítics de control de la instal·lació (aquelles aixetes que no s’obren 

habitualment),  

 

6.3 Redacció d’informes i llibres de registre 

 

S’haurà de realitzar un llibre per a cada instal·lació anualment. I la realització d’un 

informe anual de l’estat de totes les instal·lacions,  i s’haurà d’aportar la següent 

documentació: 

 

- Informe previ del tractament 

- Informe d’incidències durant el tractament 

- Informe post tractament, que inclogui les recomanacions de millora de les 

instal·lacions. 

 

Certificat de neteja i desinfecció de les actuacions dutes a terme, i en cas dels controls 

realitzats els equipaments i els edificis municipals es realitzaran dues copies del 

certificat, una per la dependència i l’altra per l’ajuntament. 

 

6.4  Altres aspectes  

 

- Assessorament en inspeccions tècniques per a l’avaluació de riscos estructurals, 

riscos d’operacions i riscos de les instal·lacions i identificació dels punts crítics de 

les instal·lacions. 

 

- Acompanyament al personal de l’Ajuntament durant la vista d’inspeccions (ECA). 

 

- Coordinació amb el departament de Sanitat, Salut Pública i Consum per garantir el 

bon funcionament del servei. 

 

   

7. Obligacions de l’adjudicatària 

 

L’empresa adjudicatària facilitarà als responsables de l’Ajuntament la següent 

documentació: 

- Acreditació inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o 

contractat. 

- Personal acredita per fer els tractaments necessaris. 

- Acreditar que es treballa amb un laboratori de mostreig amb acreditació 

ENAC 

- Pòlissa de responsabilitat civil per fer front a qualsevol incidència durant els 

treballs. 
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- Acreditar que s’ha dut a terme l’avaluació de riscos, la planificació de 

l’activitat preventiva, la informació en prevenció de riscos laborals dels 

treballadors tècnics. 

- Facilitar a l’Ajuntament les fitxes tècniques i de seguretat dels productes 

empleats.  

 

Altres obligacions de l’adjudicatari: 

 

L’empresa contractada haurà d’informar a la persona responsable del local i també de 

l’Ajuntament abans i desprès de realitzar un tractament amb plaguicides. 

 

L’empresa farà el seguiment de la problemàtica amb la periodicitat i la metodologia 

que tècnicament estigui indicada. 

 

L’empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant 

resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, 

vacances o similars. 

 

L’empresa contractada haurà d’aportar el personal necessari per a la realització de 

l’objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els 

treballadors i treballadores contractats per l’ empresa que prestin el servei objecte de 

contracte hauran de estar contractats d’acord amb els conveni col·lectiu de treball del 

sector corresponent i disposar de la titulació exigida en la normativa vigent. 

 

L’empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 

administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. L’Ajuntament podrà 

requerir, a qualsevol moment, l’acreditació d’aquest compliment. Així mateix, a 

qualsevol moment, totes les llicències i autoritzacions administratives necessàries per 

a l’exercici de la seva activitat hauran d’estar en vigor. 

 

 

Annex informació instal·lacions 

 

Instal·lacions d’alt risc: 

 

CAMP DE FUTBOL 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa. 

Disposa d’un sistema d’ACS amb acumulació i retorn. 

Sistema de plaques solars que preescalfen l’aigua i la passen a Dipòsit Solar 1 (1500l) 

i Dipòsit Solar 2 (500l). A continuació l’aigua passa per 1 acumulador ACV de 150l, 

tipus tanc in tanc amb purga, disposat en sèrie amb 1 acumulador (131l) caldera 

interna i que fa la distribució d’aigua calenta sanitària. Hi ha circuit de retorn a 

l’acumulador ACV. El retorn arriba pràcticament a punt d’ús (< 5m). A aquesta 

distancia hi ha instal·lades vàlvules barrejadores d’aigua freda (dutxes amb polsadors). 

Sistema de filtració Gillit Multipur. 
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Com a punts terminals disposa: 

- 30 dutxes 

- 25 aixetes  

 

Aquesta instal·lació disposa d’un equipament de concessió d’explotació privada (el bar 

de l’entitat). 

 

Sistema de reg: 

Circuit d’aigua freda procedent de xarxa municipal, amb un dipòsit de 30m3 soterrat , 

que distribueix l’aigua de reg per aspersió.  

 

 

PAVELLÓ TONI SORS 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

Disposa d’un acumulador de 2000l, amb purga, connectat a un circuit primari .  

6 vestuaris disposen d’una vàlvula barrejadora situada al sostre de les dutxes  a 

menys de 5 m del punt d’ús i 3 vestuaris individuals la barreja es realitza al punt d’ús. 

Sistema de filtració Gillit Multipur. 

Com a punts terminals disposa: 

- 39 dutxes 

- 21 aixetes  

 

ESCOLA SANT JORDI 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

Hi ha 4 circuits 3  de baix risc i un d’alt risc: 

El circuit d’alt risc dona servei a 2 vestidors del gimnàs. 

Disposa de plaques solars que escalfen l’aigua que s’acumula a un acumulador de 

pre-serci (núm. 2) de 1.000l amb purgues inferiors. 

L’acumulador 2 rep el suport d’un circuit primari (caldera) i passa l’aigua a 

l’acumulador 1 (1.000l) de servei d’ACS. Hi ha 1 vàlvula de 4 vies i es barreja en 

aquest punt amb aigua freda. Els punts d’ús es troben a menys de 5m i disposen de 

vàlvules barrejadores. Hi ha canonada de retorn cap al dipòsit acumulador núm. 2 

(solar), 

Sistema de filtració Gillit Multipur. 

Com a punts terminals disposa: 

- 19 dutxes 

- 62 aixetes  

 

 

ESCOLA BRESSOL 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 
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L’aigua calenta sanitària es produeix mitjançant un acumulador (ACV de 105L), amb 

purga,  que s’escalfa mitjançant una caldera.  

Sistema de filtració Gillit Multipur. 

Com a punts terminals disposa: 

- 33 dutxes/banyeres/aixetes 

 

Instal·lacions de baix risc: 

 

MAGATZEM MUNICIPAL: 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

- Termo elèctric de 75l. 

- 4 dutxes ACS 

- 5 aixetes AFCH 

 

POLICIA LOCAL: 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

- Termo elèctric de 75 l 

- Aixetes 

- Dutxes 

 

CONSULTORI MÈDIC CASC ANTIC: 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

- 2 aixetes ACS 

- Termo elèctric 

 

CONSULTORI MÈDIC MONTALTPARK: 

El sistema d’aigua sanitària s’abasteix de l’aigua de la xarxa directa i no 

s’emmagatzema a cap dipòsit. 

- 7 aixetes ACS 

 

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat: 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, pel  

servei de control i prevenció de la legionel·la per les instal·lacions de titularitat 

municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, convocant la seva 

licitació. 
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent: 

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2018 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2019 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2020 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

2021 17-3113-2269916 Tractament legionel·losi 

 

7.260,00 € (IVA inclòs) 

 

 

Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques que regiran el contracte. 

Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut 

contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 

l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques. 

Sisè.- Simultàniament, obrir la licitació de referència, mitjançant procediment 

obert, perquè en el termini de 15 dies naturals, comptadors a partir de la 

publicació de l’anunci de licitació, les empreses licitadores presentin les seves 

ofertes. 

 

 

Quart.- PRP2018/786   APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE BUS LÍNEA C-

21 DE L'ANY 2018    

 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: PROMOCIO ECONOMICA 

Expedient:  2018/908 7 GENSVM  

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI BUS URBÀ 2018 (LÍNEA 

C-21). 

 

Vist que en data 31 de gener de 2013 es va formalitzar conveni entre el 

Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
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Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la societat Empresa casas SA, per a 

la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera entre Sant Vicenç 

de Montalt i Caldes d’Estrac. 

 

Atès que anualment es proposa aprovar el conveni descrit anteriorment amb 

les mesures de millora de Servei de la línea C21. 

 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat, 

 

Primer. Aprovar la minuta de conveni que es transcriu com annex. 

 

Segon. Facultar al Senyor d’Alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, per a 

subscriure’l i realitzar els actes rectificatoris, subsanatoris i de caràcter anàleg 

necessaris per portar-lo a terme. 

 

Tercer. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i a la societat Empresa Casas SA i donar-ne 

trasllat a la Tresoreria Municipal i a la Regidoria de Mobilitat. 

 

ANNEX 

“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 

L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AUTORITAT DEL 

TRANSPORT METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, 

L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC I L’EMPRESA CASAS, SA, PER A LA 

MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA 

ENTRE SANT VICENÇ DE MONTALT I CALDES D’ESTRAC 

Barcelona,  ........................de 2018 

REUNITS 

El Sr. ..................................., que actua en nom i representació del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva 

qualitat de .................................. segons nomenament de data ................. i en virtut de 

les atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de 

Territori i Sostenibilitat de ......................, d’acord amb el que determina l’article 11 de 

la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport 

Metropolita de Barcelona, en endavant ATM, en la seva qualitat de director general 
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segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 24 de febrer de 

2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 11.f) dels Estatuts del Consorci, 

aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 

151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, que actua en nom i representació de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en la seva qualitat d’alcalde segons 

nomenament de data 13 de juny de 2015, i en virtut de les atribucions que li confereix 

l’article 53.1 del 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. 

 

La Sra. Rosa Pou Baró, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac en la seva qualitat d’alcaldessa segons nomenament de data 23 de gener de 

2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del 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. 

 

El Sr. Josep Maria Martí i Escursell, que actua en nom i representació de l’Empresa 

Casas, SA, en la seva qualitat de Representant de l'Administradora única Marfina, SL, 

segons escriptura de poder atorgada pel notari Miquel Tarragona Coromina en data 20 

de juliol de 2009. 

 

Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació 

per a signar aquest Conveni, i a tal efecte 

EXPOSEN 

 

I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre 

els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el 

territori de Catalunya. 

L’article 4.2 dels Estatuts de l’ATM, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i 

modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 

97/2005, de 31 de maig, faculten el Consorci per subscriure convenis i protocols amb 

els operadors de transport col·lectiu. 
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De conformitat amb l’article 66.3 del 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, l’Ajuntament 

de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac tenen competències 

pròpies sobre el transport públic de viatgers.  

L’Empresa Casas, SA és titular de la concessió per a l’explotació del servei regular de 

transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434) de 

competència de la Generalitat de Catalunya.  

II. En data 11 de juliol de 2017 es va formalitzar el Conveni entre el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del 

Transport Metropolità, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac i l’Empresa Casas, SA per a la millora dels serveis de transport de viatgers 

per carretera entre Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, en què es defineixen les 

actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de 

transport públic de viatgers per carretera entre les esmentades poblacions, amb 

l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus annexos dins del servei 

regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles 

(V-6434), del qual n’és concessionària l’ Empresa Casas, SA. 

 

Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions 

que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.  

III. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

consideren necessari garantir una adequada cobertura a la mobilitat entre els diversos 

nuclis de població d’aquests municipis per tal de cobrir la seva intercomunicació i 

l’accés a la xarxa de serveis de transport públic de viatgers i, en especial, als serveis 

ferroviaris de Caldes d’Estrac, amb un nivell suficient quant a la  cobertura territorial i la 

freqüència. 

IV. El Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la millora de 

la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la ciutadania 

exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels recursos, 

considera positiva la millora del nivell de serveis que atenen Sant Vicenç de Montalt i 

Caldes d’Estrac de manera que es permeti l’accés als serveis de transport públic des 

de diversos nuclis d’aquests municipis i la seva comunicació amb la xarxa de transport 

ferroviari. 

V. La comunicació entre les poblacions de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac 

és atesa pel servei regular de transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró 

amb filloles (V-6434), del qual n’és concessionària Empresa Casas, SA. 

VI. Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, s' aprova el Pla d'innovació i millora de la 

qualitat de la societat Empresa Casas, SA. De conformitat amb la seva clàusula 

sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Empresa Casas, SA, no 

suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat 
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quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre a 

l'explotació de les concessions de les quals n'és titular Empresa Casas, SA, per a 

l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les 

esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les 

condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 

disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la 

tramitació prèvia de l'expedient corresponent d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui d'aplicació segons les bases per a 

l'atorgament dels ajuts que es tracti.  

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Casas, SA, no inclou, dins de les 

mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la 

prestació dels serveis de transport detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa 

concessionària, per la qual cosa és necessari preveure una compensació econòmica 

per atendre el desequilibri econòmic que produeix la concessió de la qual és titular 

l’empresa esmentada.  

VII. Tant l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac com 

el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren adient la modificació de les 

condicions de la prestació del servei de transport interurbà de viatgers per carretera 

Barcelona a Mataró amb filloles (V-6439) a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 

cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de Sant Vicenç de 

Montalt i de Caldes d’Estrac i garanteixi el seu accés a la xarxa de transport 

metropolità, especialment als serveis ferroviaris a Caldes d’Estrac. 

VIII. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 

integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquesta millora en els serveis de 

transport de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac, que resta incorporat en el 

referit sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona esmentat més 

amunt. 

IX. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 

mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels 

serveis de transport d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de 

transport detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que 

garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació 

del servei en benefici de les persones usuàries. 

Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 

ACORDEN 

Primer.- Objecte del conveni 

Aquest Conveni té com a objecte definir les actuacions de les parts per a la millora de 

les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a 

Sant Vicenç de Montalt i a Caldes d’Estrac, amb la prestació durant l’exercici de 2018 

de les comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins del servei 
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regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles 

(V-6434), del qual n’és concessionària Empresa Casas, SA. 

Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del cap del Servei 

Territorial de Transports a Barcelona de data 12 d’abril de 2017, ha autoritzat a 

Empresa Casas, SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació del 

servei públic regular de transport de viatgers per carretera, esmentat en el pacte 

anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni. 

L’Autoritat del Transport Metropolità assessorà i farà el seguiment del servei 

especificat en aquest Conveni, que es manté incorporat al sistema tarifari integrat de la 

regió metropolitana de Barcelona. 

Empresa Casas, SA, es compromet a la prestació del servei de transport de viatgers 

esmentat en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. 

 

Tercer.- Pressupost i règim de finançament 

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac finançaran 

el servei de transport establert en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions 

descrites en el pacte tercer, i en promourà l’ús de cara al públic usuari. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac assumeixen, 

amb càrrec als seus pressupostos, el finançament de la prestació del servei de 

transport especificat en aquest Conveni. Aquesta aportació serà calculada com a la 

diferència dels costos estimats d'explotació del servei i els ingressos obtinguts en 

concepte de recaptació del servei que es detallen en el pressupost que s'acompanya 

com a annex 2 xifrat en 186.130,42 euros per a l’any 2018, amb l'objectiu de mantenir 

el necessari equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport 

de viatgers esmentat com a conseqüència de la modificació introduïda amb motiu de la 

prestació del servei de transport que ens ocupa. 

Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i quanties 

que es detallen: 

 

0- Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt fins a un màxim de 165.190,75 euros 

(88,75%), amb càrrec a la partida pressupostària 2018/12/4411/47900 

 

1- Ajuntament de Caldes d’Estrac fins a un màxim de 20.939,67 euros 

(11,25%), amb càrrec a la partida pressupostària 21.440.22700 del pressupost 

2018 de Caldes d’Estrac. 
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El pressupost del servei podrà ser revisat amb motiu de la modificació del servei de 

transport detallat en aquest Conveni en els termes previstos en el pacte cinquè, 

mitjançant la formalització de la corresponent addenda de modificació, prenent com a 

base el desglossament de costos del pressupost del servei tal i com s’expressa en 

l’annex 2 que s’adaptarà a la nova situació. 

 

El pressupost inicial serà revisat i actualitzat cada més de gener. La base de càlcul per 

a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, el qual serà revisat d’acord 

amb la mateixa variació de costos que hagin estat autoritzats per la Generalitat de 

Catalunya en les tarifes dels serveis regulars interurbans de transport públic de 

viatgers per carretera durant l’any anterior.  

Quart.- Liquidació 

L'abonament de l'aportació econòmica a satisfer per l'Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac s'efectuarà mensualment amb caràcter 

provisional i a compte mitjançant transferència bancària a favor d’Empresa Casas, SA, 

segons estableix l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic  

Amb aquesta finalitat, Empresa Casas, SA, haurà de presentar davant l'Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt i de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac dins la setmana següent a 

la finalització de cada mes, una factura resultant de la dotzena part a la quota del 

pressupost d’explotació menys els ingressos d’explotació del mes corresponent, 

acompanyada de la documentació següent: una breu memòria explicativa del 

desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els 

ingressos obtinguts i les potencials incidències en la seva prestació. 

Els ingressos es repartiran d’acord amb les proporcions establertes en el finançament, 

és a dir, un 88,75% per a Sant Vicenç de Montalt i un 11,25% per a Caldes d’Estrac. 

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de l'any, 

Empresa Casas, SA presentarà, a més, una liquidació anual del servei en què es 

detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d'explotació, calculades d’acord 

amb els criteris establerts en el pressupost que recull l'annex 2 d’aquest Conveni, a fi 

de poder fer la liquidació definitiva del servei. 

Cinquè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis 

Amb caràcter previ a l’autorització de modificacions en les condicions de prestació del 

servei que és objecte d’aquest Conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat 

consultarà a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i a l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac sobre l’oportunitat de la modificació proposada. Així mateix, l'Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac poden proposar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat la introducció d’aquelles modificacions en les 



 

37 
 

condicions de prestació del servei que consideri oportunes, que s’hauran de tramitar 

d’acord amb la normativa vigent. 

En el cas que les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions 

econòmiques de prestació del servei previst en aquest Conveni, les parts, mitjançant la 

formalització del corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions 

corresponents.  

En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser 

recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les 

condicions de prestació dels serveis, i pel cas que comportin una alteració de les 

condicions econòmiques de prestació del servei previst en aquest Conveni, les parts, 

aquesta addenda haurà d’incloure també la corresponent revisió del pressupost.  

Sisè.- Controls i inspecció 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac podran efectuar els controls i les inspeccions que 

considerin oportunes en relació amb la prestació del servei establert en aquest 

Conveni.  

En qualsevol cas, correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat l'adopció de 

les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment 

d’alguna de les condicions de prestació del servei, amb la tramitació prèvia del 

corresponent expedient, en els termes previstos en la normativa vigent en matèria de 

transport de viatgers per carretera.  

Setè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 

El servei previst en aquest Conveni serà prestat amb un vehicle adaptat a persones 

amb mobilitat reduïda, que haurà d'anar degudament identificat, de conformitat amb 

els requeriments d'imatge corresponents en els termes establerts per l'Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat, sense perjudici del seguiment de les especificacions que corresponguin 

per la participació del servei en el sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport 

Metropolità. 

Vuitè.- Comissió de seguiment 

Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni, que té com a 

funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i, 

específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions 

signants en els termes previstos en el pacte quart, és a dir, avaluar el grau 

d’assoliment de l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus 

aspectes econòmics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits per 

les parts. 
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Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la 

jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i discrepàncies que sorgeixin entre 

les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, 

d’acord amb el pacte onzè. 

Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el 

funcionament d’aquesta Comissió de Seguiment, es regulen per les previsions 

contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al Capítol II del Títol I de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

Novè.- Vigència 

Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener de 2018 i fins a la 

liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, amb 

un límit temporal màxim de quatre anys des de la seva formalització, i sens perjudici 

que, un cop exhaurida la seva vigència, les parts acordin la continuïtat d’aquestes 

actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.  

 

Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el previst en el pacte 

tercer d'aquest Conveni.  

Un cop finalitzada la vigència del Conveni o acordada la seva resolució, Empresa 

Casas, SA, cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest 

Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o 

despeses realitzades. 

Desè.- Extinció 

A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 

del present Conveni: 

(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 

(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la 

resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic 

degudament justificats; 

(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets 

en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu. 

(iv) la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers 

per carretera citat en l’acord primer.  

Onzè.- Jurisdicció 
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Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no 

puguin ser resoltes per la comissió de seguiment prevista en el pacte vuitè, restaran 

sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i a 

un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.  
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ANNEX 1. Horaris, parades i recorregut del servei  
Empresa: Empresa Casas, SA

Concessió: BARCELONA a MATARÓ, per la N-II, amb fillola-desviació, prolongacions i filloles.

Línia: (C21) Sant Vicenç de Montalt-Caldes d'Estrac

Ordre parades anada Municipi Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 Exp.6 Exp.7 Exp.8 Exp.9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 Exp.14 Exp.15 Exp.16 Exp.17 Exp.18 Exp.19 Exp.20 Exp.21 Exp.22 Exp.23 Exp.24 Exp.25 Exp.26 Exp.27 Exp.28

la Cortesa (Tramuntana - Salvador Espriu) Sant Vicenç de Montalt  6:05  6:35  7:08  7:43  8:13  8:38  8:43  9:08  9:18  9:38  9:48  10:08  10:18  10:38  10:58  11:08  11:28  11:38  12:08  12:08  12:38  12:48  13:08  13:18  13:38  13:48  14:08  14:18

av. Montalnou - pl. Dr. Cornudella Sant Vicenç de Montalt  6:07  6:37  7:10  7:45  8:15  8:40  8:45  9:10  9:20  9:40  9:50  10:10  10:20  10:40  11:00  11:10  11:30  11:40  12:10  12:10  12:40  12:50  13:10  13:20  13:40  13:50  14:10  14:20

c. Romaní - ptge. Geranis Sant Vicenç de Montalt  6:08  6:38  7:11  7:46  8:16  8:41  8:46  9:11  9:21  9:41  9:51  10:11  10:21  10:41  11:01  11:11  11:31  11:41  12:11  12:11  12:41  12:51  13:11  13:21  13:41  13:51  14:11  14:21

Torrent del Gorg (Escoles) Sant Vicenç de Montalt  6:09  6:39  7:12  7:47  8:17  8:42  8:47  9:12  9:22  9:42  9:52  10:12  10:22  10:42  11:02  11:12  11:32  11:42  12:12  12:12  12:42  12:52  13:12  13:22  13:42  13:52  14:12  14:22

Montalmar Ms Sant Vicenç de Montalt  6:10  6:40  7:13  7:48  8:18  8:43  8:48  9:13  9:23  9:43  9:53  10:13  10:23  10:43  11:03  11:13  11:33  11:43  12:13  12:13  12:43  12:53  13:13  13:23  13:43  13:53  14:13  14:23

c. Major - av. Països Catalans Sant Vicenç de Montalt  6:11  6:41  7:14  7:49  8:19  8:44  8:49  9:14  9:24  9:44  9:54  10:14  10:24  10:44  11:04  11:14  11:34  11:44  12:14  12:14  12:44  12:54  13:14  13:24  13:44  13:54  14:14  14:24

c. Sant Antoni - c. Vogi Sant Vicenç de Montalt  6:12  6:42  7:15  7:50  8:20  8:45  8:50  9:15  9:25  9:45  9:55  10:15  10:25  10:45  11:05  11:15  11:35  11:45  12:15  12:15  12:45  12:55  13:15  13:25  13:45  13:55  14:15  14:25

Torrent del Gorg (Centre Cívic) Sant Vicenç de Montalt  6:13  6:43  7:16  7:51  8:21  8:46  8:51  9:16  9:26  9:46  9:56  10:16  10:26  10:46  11:06  11:16  11:36  11:46  12:16  12:16  12:46  12:56  13:16  13:26  13:46  13:56  14:16  14:26

av. Montalnou - rtda. Parc Riera (D) Sant Vicenç de Montalt  6:14  6:44  7:17  7:52  8:22  8:47  8:52  9:17  9:27  9:47  9:57  10:17  10:27  10:47  11:07  11:17  11:37  11:47  12:17  12:17  12:47  12:57  13:17  13:27  13:47  13:57  14:17  14:27

CEIP Sot del Camp Sant Vicenç de Montalt  6:16  6:46  7:19  7:54  8:24  8:49  8:54  9:19  9:29  9:49  9:59  10:19  10:29  10:49  11:09  11:19  11:39  11:49  12:19  12:19  12:49  12:59  13:19  13:29  13:49  13:59  14:19  14:29

Parc Gabrielistes Sant Vicenç de Montalt  6:18  6:48  7:21  7:56  8:26  8:51  8:56  9:21  9:31  9:51  10:01  10:21  10:31  10:51  11:11  11:21  11:41  11:51  12:21  12:21  12:51  13:01  13:21  13:31  13:51  14:01  14:21  14:31

pg. Pins - c. Can Ripoll Sant Vicenç de Montalt  6:19  6:49  7:22  7:57  8:27  8:52  8:57  9:22  9:32  9:52  10:02  10:22  10:32  10:52  11:12  11:22  11:42  11:52  12:22  12:22  12:52  13:02  13:22  13:32  13:52  14:02  14:22  14:32

Montalt Parc (c.Montseny - c.Cadí) Sant Vicenç de Montalt  6:50  7:58  8:58  9:23  10:03  10:23  11:13  11:23  12:23  12:23  13:23  13:33  14:23  14:33

les Ànimes (Costa Brava - Costa Daurada) Sant Vicenç de Montalt  6:51  7:59  8:59  9:24  10:04  10:24  11:14  11:24  12:24  12:24  13:24  13:34  14:24  14:34

pg. Maritim Marquès de Casa Riera Sant Vicenç de Montalt  6:21  7:24  8:29  8:54  9:34  9:54  10:34  10:54  11:44  11:54  12:54  13:04  13:54  14:04

c. Maregassa - pg. Marítim Sant Vicenç de Montalt  6:23  7:26  8:31  8:56  9:36  9:56  10:36  10:56  11:46  11:56  12:56  13:06  13:56  14:06

Estació de Rodalies de Caldetes Caldes d'Estrac  6:25  6:57  7:30  8:05  8:35  9:00  9:05  9:30  9:40  10:00  10:10  10:30  10:40  11:00  11:20  11:30  11:50  12:00  12:30  12:30  13:00  13:10  13:30  13:40  14:00  14:10  14:30  14:40

Ordre parades anada Municipi Exp.29 Exp.30 Exp.31 Exp.32 Exp.33 Exp.34 Exp.35 Exp.36 Exp.37 Exp.38 Exp.39 Exp.40 Exp.41 Exp.42 Exp.43 Exp.44 Exp.45 Exp.46 Exp.47 Exp.48 Exp.49 Exp.50 Exp.51 Exp.52 Exp.53 Exp.54 Exp.55 Exp.56

la Cortesa (Tramuntana - Salvador Espriu) Sant Vicenç de Montalt  14:38  14:48  15:08  15:18  15:38  15:48  16:08  16:28  16:38  16:58  17:08  17:28  17:38  17:58  18:08  18:28  18:38  18:58  19:08  19:38  19:38  20:08  20:18  20:38  20:48  21:18  21:48  22:18

av. Montalnou - pl. Dr. Cornudella Sant Vicenç de Montalt  14:40  14:50  15:10  15:20  15:40  15:50  16:10  16:30  16:40  17:00  17:10  17:30  17:40  18:00  18:10  18:30  18:40  19:00  19:10  19:40  19:40  20:10  20:20  20:40  20:50  21:20  21:50  22:20

c. Romaní - ptge. Geranis Sant Vicenç de Montalt  14:41  14:51  15:11  15:21  15:41  15:51  16:11  16:31  16:41  17:01  17:11  17:31  17:41  18:01  18:11  18:31  18:41  19:01  19:11  19:41  19:41  20:11  20:21  20:41  20:51  21:21  21:51  22:21

Torrent del Gorg (Escoles) Sant Vicenç de Montalt  14:42  14:52  15:12  15:22  15:42  15:52  16:12  16:32  16:42  17:02  17:12  17:32  17:42  18:02  18:12  18:32  18:42  19:02  19:12  19:42  19:42  20:12  20:22  20:42  20:52  21:22  21:52  22:22

Montalmar Ms Sant Vicenç de Montalt  14:43  14:53  15:13  15:23  15:43  15:53  16:13  16:33  16:43  17:03  17:13  17:33  17:43  18:03  18:13  18:33  18:43  19:03  19:13  19:43  19:43  20:13  20:23  20:43  20:53  21:23  21:53  22:23

c. Major - av. Països Catalans Sant Vicenç de Montalt  14:44  14:54  15:14  15:24  15:44  15:54  16:14  16:34  16:44  17:04  17:14  17:34  17:44  18:04  18:14  18:34  18:44  19:04  19:14  19:44  19:44  20:14  20:24  20:44  20:54  21:24  21:54  22:24

c. Sant Antoni - c. Vogi Sant Vicenç de Montalt  14:45  14:55  15:15  15:25  15:45  15:55  16:15  16:35  16:45  17:05  17:15  17:35  17:45  18:05  18:15  18:35  18:45  19:05  19:15  19:45  19:45  20:15  20:25  20:45  20:55  21:25  21:55  22:25

Torrent del Gorg (Centre Cívic) Sant Vicenç de Montalt  14:46  14:56  15:16  15:26  15:46  15:56  16:16  16:36  16:46  17:06  17:16  17:36  17:46  18:06  18:16  18:36  18:46  19:06  19:16  19:46  19:46  20:16  20:26  20:46  20:56  21:26  21:56  22:26

av. Montalnou - rtda. Parc Riera (D) Sant Vicenç de Montalt  14:47  14:57  15:17  15:27  15:47  15:57  16:17  16:37  16:47  17:07  17:17  17:37  17:47  18:07  18:17  18:37  18:47  19:07  19:17  19:47  19:47  20:17  20:27  20:47  20:57  21:27  21:57  22:27

CEIP Sot del Camp Sant Vicenç de Montalt  14:49  14:59  15:19  15:29  15:49  15:59  16:19  16:39  16:49  17:09  17:19  17:39  17:49  18:09  18:19  18:39  18:49  19:09  19:19  19:49  19:49  20:19  20:29  20:49  20:59  21:29  21:59  22:29

Parc Gabrielistes Sant Vicenç de Montalt  14:51  15:01  15:21  15:31  15:51  16:01  16:21  16:41  16:51  17:11  17:21  17:41  17:51  18:11  18:21  18:41  18:51  19:11  19:21  19:51  19:51  20:21  20:31  20:51  21:01  21:31  22:01  22:31

pg. Pins - c. Can Ripoll Sant Vicenç de Montalt  14:52  15:02  15:22  15:32  15:52  16:02  16:22  16:42  16:52  17:12  17:22  17:42  17:52  18:12  18:22  18:42  18:52  19:12  19:22  19:52  19:52  20:22  20:32  20:52  21:02  21:32  22:02  22:32

Montalt Parc (c.Montseny - c.Cadí) Sant Vicenç de Montalt  15:23  15:33  16:23  16:43  17:23  17:43  18:23  18:43  19:23  19:53  20:23  21:03  22:03

les Ànimes (Costa Brava - Costa Daurada) Sant Vicenç de Montalt  15:24  15:34  16:24  16:44  17:24  17:44  18:24  18:44  19:24  19:54  20:24  21:04  22:04

pg. Maritim Marquès de Casa Riera Sant Vicenç de Montalt  14:54  15:04  15:54  16:04  16:54  17:14  17:54  18:14  18:54  19:14  19:54  20:34  20:54  21:34  22:34

c. Maregassa - pg. Marítim Sant Vicenç de Montalt  14:56  15:06  15:56  16:06  16:56  17:16  17:56  18:16  18:56  19:16  19:56  20:36  20:56  21:36  22:36

Estació de Rodalies de Caldetes Caldes d'Estrac  15:00  15:10  15:30  15:40  16:00  16:10  16:30  16:50  17:00  17:20  17:30  17:50  18:00  18:20  18:30  18:50  19:00  19:20  19:30  20:00  20:00  20:30  20:40  21:00  21:10  21:40  22:10  22:40

Ordre parades tornada Municipi Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 Exp.6 Exp.7 Exp.8 Exp.9 Exp.10 Exp.11 Exp.12 Exp.13 Exp.14 Exp.15 Exp.16 Exp.17 Exp.18 Exp.19 Exp.20 Exp.21 Exp.22 Exp.23 Exp.24 Exp.25 Exp.26 Exp.27 Exp.28

Estació de Rodalies de Caldetes Caldes d'Estrac  6:25  7:00  7:35  8:05  8:35  9:00  9:10  9:30  9:40  10:00  10:10  10:30  10:50  11:00  11:20  11:30  12:00  12:00  12:30  12:40  13:00  13:10  13:30  13:40  14:00  14:10  14:30  14:40

Museu Picasso Caldes d'Estrac  7:01  8:06  9:11  9:31  10:11  10:31  11:21  11:31  12:31  12:41  13:31  13:41  14:31  14:41

Riera de Torrentbó - c. Mercè Caldes d'Estrac  7:02  8:07  9:12  9:32  10:12  10:32  11:22  11:32  12:32  12:42  13:32  13:42  14:32  14:42

Torrevella (c. Lluís Companys) Caldes d'Estrac  7:03  8:08  9:13  9:33  10:13  10:33  11:23  11:33  12:33  12:43  13:33  13:43  14:33  14:43

c. Ginesta - c. Lluís Companys Caldes d'Estrac  7:03  8:08  9:13  9:33  10:13  10:33  11:23  11:33  12:33  12:43  13:33  13:43  14:33  14:43

c. Fornaca - c. Torrevella Caldes d'Estrac  7:05  8:10  9:15  9:35  10:15  10:35  11:25  11:35  12:35  12:45  13:35  13:45  14:35  14:45

Montalt Parc (ctra. N-II - ctra. Sant Vicenç) Sant Vicenç de Montalt  6:28  7:38  8:38  9:03  9:43  10:03  10:53  11:03  12:03  12:03  13:03  13:13  14:03  14:13

av. Montalnou - rtda. Parc Riera (A) Sant Vicenç de Montalt  6:32  7:07  7:42  8:12  8:42  9:07  9:17  9:37  9:47  10:07  10:17  10:37  10:57  11:07  11:27  11:37  12:07  12:07  12:37  12:47  13:07  13:17  13:37  13:47  14:07  14:17  14:37  14:47

la Cortesa (Tramuntana - Salvador Espriu) Sant Vicenç de Montalt  6:35  7:08  7:43  8:13  8:43  9:08  9:18  9:38  9:48  10:08  10:18  10:38  10:58  11:08  11:28  11:38  12:08  12:08  12:38  12:48  13:08  13:18  13:38  13:48  14:08  14:18  14:38  14:48

Ordre parades tornada Municipi Exp.29 Exp.30 Exp.31 Exp.32 Exp.33 Exp.34 Exp.35 Exp.36 Exp.37 Exp.38 Exp.39 Exp.40 Exp.41 Exp.42 Exp.43 Exp.44 Exp.45 Exp.46 Exp.47 Exp.48 Exp.49 Exp.50 Exp.51 Exp.52 Exp.53 Exp.54

Estació de Rodalies de Caldetes Caldes d'Estrac  15:00  15:10  15:30  15:40  16:00  16:20  16:30  16:50  17:00  17:20  17:30  17:50  18:00  18:20  18:30  18:50  19:00  19:30  19:30  20:00  20:10  20:30  20:40  21:10  21:40  22:10

Museu Picasso Caldes d'Estrac  15:31  15:41  16:31  16:51  17:31  17:51  18:31  18:51  19:31  20:11  20:31  21:11  22:11

Riera de Torrentbó - c. Mercè Caldes d'Estrac  15:32  15:42  16:32  16:52  17:32  17:52  18:32  18:52  19:32  20:12  20:32  21:12  22:12

Torrevella (c. Lluís Companys) Caldes d'Estrac  15:33  15:43  16:33  16:53  17:33  17:53  18:33  18:53  19:33  20:13  20:33  21:13  22:13

c. Ginesta - c. Lluís Companys Caldes d'Estrac  15:33  15:43  16:33  16:53  17:33  17:53  18:33  18:53  19:33  20:13  20:33  21:13  22:13

c. Fornaca - c. Torrevella Caldes d'Estrac  15:35  15:45  16:35  16:55  17:35  17:55  18:35  18:55  19:35  20:15  20:35  21:15  22:15

Montalt Parc (ctra. N-II - ctra. Sant Vicenç) Sant Vicenç de Montalt  15:03  15:13  16:03  16:23  17:03  17:23  18:03  18:23  19:03  19:33  20:03  20:43  21:43

av. Montalnou - rtda. Parc Riera (A) Sant Vicenç de Montalt  15:07  15:17  15:37  15:47  16:07  16:27  16:37  16:57  17:07  17:27  17:37  17:57  18:07  18:27  18:37  18:57  19:07  19:37  19:37  20:07  20:17  20:37  20:47  21:17  21:47  22:17

la Cortesa (Tramuntana - Salvador Espriu) Sant Vicenç de Montalt  15:08  15:18  15:38  15:48  16:08  16:28  16:38  16:58  17:08  17:28  17:38  17:58  18:08  18:28  18:38  18:58  19:08  19:38  19:38  20:08  20:18  20:38  20:48  21:18  21:48  22:18  
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Peus anada Descripció peu Peus tornada Descripció peu

Exp.1 De dilluns a divendres feiners Exp.1 De dilluns a divendres feiners

Exp.2 De dilluns a divendres feiners Exp.2 De dilluns a divendres feiners

Exp.3 De dilluns a divendres feiners Exp.3 De dilluns a divendres feiners

Exp.4 De dilluns a divendres feiners Exp.4 De dilluns a divendres feiners

Exp.5 De dilluns a divendres feiners Exp.5 De dilluns a divendres feiners

Exp.6 Dissabtes feiners Exp.6 Dissabtes feiners

Exp.7 De dilluns a divendres feiners Exp.7 De dilluns a divendres feiners

Exp.8 Dissabtes feiners Exp.8 Dissabtes feiners

Exp.9 De dilluns a divendres feiners Exp.9 De dilluns a divendres feiners

Exp.10 Dissabtes feiners Exp.10 Dissabtes feiners

Exp.11 De dilluns a divendres feiners Exp.11 De dilluns a divendres feiners

Exp.12 Dissabtes feiners Exp.12 Dissabtes feiners

Exp.13 De dilluns a divendres feiners Exp.13 De dilluns a divendres feiners

Exp.14 Dissabtes feiners Exp.14 Dissabtes feiners

Exp.15 De dilluns a divendres feiners Exp.15 De dilluns a divendres feiners

Exp.16 Dissabtes feiners Exp.16 Dissabtes feiners

Exp.17 De dilluns a divendres feiners Exp.17 Dissabtes feiners

Exp.18 Dissabtes feiners Exp.18 De dilluns a divendres feiners

Exp.19 Dissabtes feiners Exp.19 Dissabtes feiners

Exp.20 De dilluns a divendres feiners Exp.20 De dilluns a divendres feiners

Exp.21 Dissabtes feiners Exp.21 Dissabtes feiners

Exp.22 De dilluns a divendres feiners Exp.22 De dilluns a divendres feiners

Exp.23 Dissabtes feiners Exp.23 Dissabtes feiners

Exp.24 De dilluns a divendres feiners Exp.24 De dilluns a divendres feiners

Exp.25 Dissabtes feiners Exp.25 Dissabtes feiners

Exp.26 De dilluns a divendres feiners Exp.26 De dilluns a divendres feiners

Exp.27 Dissabtes feiners Exp.27 Dissabtes feiners

Exp.28 De dilluns a divendres feiners Exp.28 De dilluns a divendres feiners

Exp.29 Dissabtes feiners Exp.29 Dissabtes feiners

Exp.30 De dilluns a divendres feiners Exp.30 De dilluns a divendres feiners

Exp.31 Dissabtes feiners Exp.31 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.32 De dilluns a divendres feiners Exp.32 De dilluns a divendres feiners

Exp.33 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.33 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.34 De dilluns a divendres feiners Exp.34 De dilluns a divendres feiners

Exp.35 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.35 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.36 De dilluns a divendres feiners Exp.36 De dilluns a divendres feiners

Exp.37 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.37 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.38 De dilluns a divendres feiners Exp.38 De dilluns a divendres feiners

Exp.39 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.39 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.40 De dilluns a divendres feiners Exp.40 De dilluns a divendres feiners

Exp.41 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.41 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.42 De dilluns a divendres feiners Exp.42 De dilluns a divendres feiners

Exp.43 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.43 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.44 De dilluns a divendres feiners Exp.44 De dilluns a divendres feiners

Exp.45 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.45 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.46 De dilluns a divendres feiners Exp.46 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.47 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.47 De dilluns a divendres feiners

Exp.48 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.48 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.49 De dilluns a divendres feiners Exp.49 De dilluns a divendres feiners

Exp.50 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.50 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost

Exp.51 De dilluns a divendres feiners Exp.51 De dilluns a divendres feiners

Exp.52 Dissabtes i diumenges de l'1 de juliol al 31 d'agost Exp.52 De dilluns a divendres feiners

Exp.53 De dilluns a divendres feiners Exp.53 De dilluns a divendres feiners

Exp.54 De dilluns a divendres feiners Exp.54 De dilluns a divendres feiners

Exp.55 De dilluns a divendres feiners

Exp.56 De dilluns a divendres feiners  
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ANNEX 2. Pressupost 2018 

 

 

NOM/ Nº DEL SERVEI/LÍNIA

DEMARCACIÓ

Sant Vicenç de 

Montalt - Caldes 

d'Estrac

Comercial Buit Total

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA 76.437,50 9.514,56 85.952,06

HORES ANUALS DE LA LÍNIA 4.631,12 318,00 4.949,12

VELOCITAT COMERCIAL 16,5

Consum quilomètric (l/100 km) 32,00

Benefici Industrial 6,00%

COSTOS HORARIS €/any €/km €/h
% sobre costos 

totals

PERSONAL DE CONDUCCIÓ           97.183,58 € 19,6366 55,3%

ALTRE PERSONAL            9.429,33 € 1,9053 5,4%

COST DEL VEHICLE                      -   € 

AMORTITZACIONS           16.809,28 € 3,3964 9,6%

DESPESES FINANCERES               672,37 € 0,1359 0,4%

ASSEGURANCES            2.479,36 € 0,5010 1,4%

TRIBUTS               278,13 € 0,0562 0,2%

COST SVV+SAE                      -   € 

MANTENIMENT               676,53 € 0,1367 0,4%

ALTRES FIXOS                      -   € 

           2.098,02 € 0,4239 1,2%

TOTAL COSTOS HORARIS         129.626,60 € 26,1919 73,8%

COSTOS QUILOMÈTRICS €/any €/km €/h
% sobre costos 

totals

PNEUMÀTICS            1.349,22 € 0,0157 0,8%

CARBURANTS           26.480,68 € 0,3081 15,1%

LUBRICANTS               926,46 € 0,0108 0,5%

MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA           16.640,37 € 0,1936 9,5%

ALTRES               571,40 € 0,0066 0,3%

PEATGES                      -   € 0,0000 0,0%

TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS           45.968,14 € 0,5348 26,2%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS         175.594,74 €                   0,53 €                 26,19 € 100,0%

RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ           10.535,68 €                   0,03 €                   1,57 € 

COSTE C-21 ANY 2012 €/any

TOTAL         186.130,42 € 

C21 - Sant Vicenç de Montalt - Caldes d'Estrac
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Cinquè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

 

No es tracta cap tema en aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

 

Sisè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

No es formulen ni precs ni preguntes. 

 

  

 

Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària                         Vist i plau,          

 El President  


