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ANUNCI  D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE SERVEIS 
RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  

 
Antecedents  
 
El Ple de la corporació, en la seva sessió del dia 7 d’abril de 2014, va aprovar 
definitivament, introduint modificacions, els Plecs de clàusules administratives i 
tècniques per la contractació mitjançant procediment obert amb assenyalament 
de diversos criteris de valoració dels serveis de recollida de diverses fraccions 
de residus municipals i la neteja viària al municipi de Llorenç del Penedès, que 
aprovats pel Ple en la seva sessió del 27 de gener de 2014 es van exposar al 
públic mitjançant edictes al Tauler de la Corporació, a la pàgina web. De la 
Corporació, al perfil del contractant, al DOGC núm. 6567 del 21.02.2014, i al 
BOPT núm. 41 del 19.02.2014, sense que contra les mateixos fos presentada 
cap reclamació, ni al·legació. 
 
El mateix Ple del 7 d’abril de 2014 va acordar l’inici del procediment de 
contractació l’anunci del qual fou publicat al Tauler de la Corporació, a la 
pàgina web, al perfil del contractant, al BOPT núm. 90 del 17-4-2014, al BOE 
núm. 90 del 14-4-2014 i es va trametre al DOUE per la seva publicació el 10-4-
2014  
 
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, s’ha 
realitzat un procediment obert amb assenyalament de diversos criteris de 
valoració per a la contractació dels serveis de recollida de diverses fraccions de 
residus municipals i la neteja viària al municipi de Llorenç del Penedès. 
 
S’han presentat, totes ajustades als criteris que preveuen el plec de clàusules, 
les propostes següents: 
 
NÚM NOM 

1 NORDVERT SL I AMBITEC, SERV. AMBIENTALES SAU 

2 URBASER, SA 

3 TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL GRUPO F. SANCHEZ, SL 

4 CESPA, CIA ESPAÑOLA SERV. PÚBLCOS AUXILIARES, SA 

 
La Mesa de Contractació, mitjançant acta del 07-07-2014, ha acorda el 
següent: 
 
Esposar al públic durant el termini de tres dies hàbils la relació valorada de les 
proposicions presentades, a fi efecte que durant l’esmentat termini es puguin 
presentar les al·legacions que es considerin oportunes pels licitadors i perquè 
la mesa revisi les valoracions realitzades. 
 
D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor 
puntuació és: 
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- CESPA, amb càrrega lateral, amb una puntuació de 86,99. 

 
I els resultats ordenants, són els següents. 
 
  Resultat Sobre B i C 
    TOTAL 
CESPA Lateral  86,99 
CESPA Posterior 78,99 
URBASER Posterior 78,83 
CESPA Bilateral 77,12 
NORDVERT Posterior 74,36 
NORDVERT Lateral  66,98 
NORDVERT Bilateral 62 
TMA Lateral  55,53 
 
2.-  Pel cas que no sigui presentada cap al·legació i s’hagin trobat correctes les 
valoracions realitzades, elevar a l’òrgan de contractació, que és el Ple de la 
Corporació, la relació classificada per ordre decreixent de les proposicions 
presentades, valorades i que no han estat declarades desproporcionades o 
anormals. 
 
3.-  Requerir a l’empresa CESPA, SA perquè presenti la documentació 
detallada a l’apartat 16.1 del Plec administratiu. 
 
Pel cas que dit licitador no procedís a la presentació de la documentació 
corresponent i no es pogués realitzar l’adjudicació definitiva o la signatura del 
contracte, la proposta d’adjudicació passarà al següent de la llista en ordre de 
puntuació. 
 
Mitjançant anunci del 8-7-2014 es va exposar al públic l’acta d’obertura del 
sobre C amb totes les valoracions i puntuacions obtingudes per les empreses 
presentades i contra la que no es va presentar cap reclamació, ni al·legació. 
 
Fonaments de dret: 
 

• Llei 30/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local. 
• 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. 
• 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. 
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d ela 

Llei de contractes de les administracions públiques. 
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El Ple de la Corporació, en la seva sessió del dia 28 de juliol de 2014, va 
acordar: 
 
Primer . Adjudicar el contracte dels serveis de recollida de diverses fraccions de 
residus municipals i la neteja viària al municipi de Llorenç del Penedès, amb 
una durada de quatre anys, a comptar des de l’acta d’inici de les prestacions, 
amb possibilitat de prorroga del contracte per mutu acord entre les parts amb 
un màxim de sis anys, a l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA  (CESPA, S.A.) amb domicili  a 
l’Avinguda Catedral, 6-8 de Barcelona (08002), per un preu anyal pel servei de 
recollida de diverses fraccions de residus municipals mitjançant el sistema de 
carga lateral, segons la seva proposta, de 135.110,17 € (cent trenta-cinc mil 
cent deu mil euros amb disset cèntims), amb un IVA aplicable, a data d’avui, 
del 10% que importa 13.511,02 € (tretze mil cinc-cents dos euros amb dos 
cèntims), i pel servei de neteja viària, segons la seva proposta, de 36.383,72 € 
(trenta-sis mil tres-cents vuitanta-tres euros amb setanta-dos cèntims), amb un 
IVA aplicable, a data d’avui, del 10 % que importa 3.638,37 € (tres mil sis-cents 
trenta-vuit euros amb trenta-set cèntims) essent el total del preu anyal del 
contracte de 171.493,89 € (cent setanta-un mil quatre-cents noranta-tres euros 
amb vuitanta-nou cèntims) i de 188.643,28 € (cent vuitanta-vuit mil sis-cents 
quaranta-tres euros amb vint-i-vuit cèntims), amb impostos, essent l’import total 
del contracte, sense impostos, de 685.975,59 € (sis-cents vuitanta-cinc mil 
nou.-cents setanta-cinc euros amb cinquanta nou cèntims), distribuïts en 
540.440,69 € (cinc-cents quaranta mil quatre-cents quaranta euros amb 
seixanta.-nou cèntims) per la recollida d’escombraries i en 145.534,90 € (cent 
quaranta-cinc mil cinc-cents trenta-quatre euros amb noranta cèntims) per la 
neteja viària, i de  754.573,15 € (set-cents cinquanta-quatre mil cinc-cents 
setanta tres euros amb quinze cèntims) amb impostos a dia d’avui, amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats i a les 
propostes de serveis presentades, així com als preus i demes valoracions 
complementaries també presentades. 
 
Cosa que es fa pública pel general coneixement, de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
 
 
Llorenç del Penedès, 30 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
L’Alcalde President 
Salvador Sonet i Mestre 
 


