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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Clàusula 1a. Objecte del contracte 

1.  L’objecte del contracte que en resulti és la gestió del servei “Centre d’Acollida d’Animals 

Domèstics de Companyia del Maresme” (en endavant, CAADC), que inclou la gestió tècnica, 

administrativa i econòmica del Centre, l’acollida d’animals provinents de particulars o 

Ajuntaments del Maresme amb qui no existeixi conveni de delegació de competències 

específic per aquesta matèria, i la recollida, transport i acollida en el Centre d’animals 

provinents dels municipis amb qui existeixi un conveni específic de delegació de 

competències a tal efecte. 

2. El contractista presta aquests serveis:  

a) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. 

b) Acollir en el CAADC els animals els abandonats o perduts. 

c) Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats, 

cedits o sacrificats. 

d) Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància. 

3. El contractista ha de prestar els serveis d’acord amb els Plecs de clàusules d’explotació. 

4. L’àmbit territorial de prestació és el dels municipis de la comarca del Maresme. 

5. El contracte es regeix per aquest Plec i pel Plec de clàusules tècniques, que tenen caràcter 

contractual. 

6. El Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió de 20 de setembre de 2005, va acordar 

la creació del Servei d’Atenció d’Animals Domèstics, sobre la base de la memòria 

justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei, publicat en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona núm. 248 de 17 d’octubre de 2005 i en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 4496 de 25 d’octubre de 2005. 

 

Clàusula 2a. Naturalesa jurídica i llei del contracte 
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Són d’aplicació al contracte, amb exclusió de qualsevol altra, les normes relatives al 

procediment administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se als jutjats 

i tribunals del domicili del Consell Comarcal que siguin competents per conèixer les qüestions 

que es suscitin. 

 

Clàusula 3a. Interpretació del contracte 

La interpretació del contracte al qual s’aplica aquest Plec, així com la dels pactes i clàusules que 

hi són continguts, correspon al Consell Comarcal, i els acords que els seus òrgans de 

contractació adoptin en aquest respecte, posen fi a la via administrativa i són executius 

immediatament. 

 

Clàusula 4a. Resolució pressumpta 

1. Les peticions que presenta el contractista o, si escau, altres possibles interessats, que no 

són objecte de consideració específica en aquests plecs, s'entenen desestimades, si 

transcorreguts dos mesos des de la seva presentació no s'ha produït resolució expressa. 

2. L'assenyalament de terminis a l’efecte de determinar que una petició, a manca de resolució 

expressa, s'entén o es pot entendre estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la 

possible ampliació d'aquests terminis, en virtut de la pròrroga que es pot decretar o 

acordar, que ha de ser notificada als interessats. En aquest cas, els efectes relatius a la 

virtualitat pressumpta sobre estimació o desestimació de les sol�licituds inherents a 

l'absència de resolució expressa, queden referits a la data en què expira l'ampliació 

disposada. 

 

CAPÍTOL II.  EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Secció 1. Tramitació de l’expedient i de la licitació 
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Clàusula 5a. Procediment i forma d’adjudicació 

1. El contracte s’adjudica pel procediment obert, mitjançant la forma de concurs, d’acord amb 

els articles 73.1 i 2, 74.1, 74.3, 75 i 159.1 del TRLCAP.  

2. L’adjudicació recau en el licitador que fa la proposició més avantatjosa, tenint en compte els 

criteris d’aquest Plec, sense atendre exclusivament al seu preu i sense perjudici del dret del 

Consell Comarcal a declarar-lo desert. 

 

Clàusula 6a. El tipus de licitació 

1. El tipus de licitació s’estableix en un preu de 249.337,10 EUROS, millorables a la baixa, 

incloent-hi l’Impost sobre el Valor Afegit. 

2. El tipus de licitació comprèn la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus consignats 

són indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten 

implícit: 

a) Les despeses generals i el benefici industrial. 

b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

d) Les despeses de licitació i formalització del contracte. 

e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució. 

f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus. 

g) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol�licitud i 

obtenció de permisos i llicències necessàries per l’execució del contracte. 

h) Manteniment ordinari de les instal�lacions del Consell Comarcal del Maresme al servei 

de la concessió. 
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3. S’entén que tots els pressupostos i ofertes dels empresaris inclouen, no només el preu del 

contracte, sinó l’import de l’Impost sobre el valor afegit, que és repercutit com a partida 

independent. 

 

Clàusula 7a. Finançament del contracte 

El contracte es finança a càrrec de la partida 206.441.22706 del projecte de pressupost –en 

tràmit d’aprovació- del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2007 i a càrrec de les 

partides que corresponguin dels pressupostos generals per als exercicis següents. 

Per l’any 2007 i les pròrrogues següents, si és el cas, l’adjudicació es sotmet a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 

contracte en l’exercici corresponent. 

 

Clàusula 8a. Import màxim de les despeses de publicitat 

Les despeses de publicitat de la licitació van a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 

Secció 2 

Tramitació de la licitació i formalització del contracte 

 

Clàusula 9a. Capacitat per contractar 

Estan capacitades per contractar les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que tenen plena capacitat d’obrar i acrediten solvència econòmica, financera i tècnica en els 

termes dels articles 15, 16 i 19 del TRLCAP i no estan afectades per les prohibicions de 

contractar de l’article 20 del TRLCAP. 

 

Clàusula 10a. Garantia provisional 

1. L’import de la garantia s’estableix en un 2% del tipus de licitació. 
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2. La garantia provisional pot constituir-se en metàl�lic o en valors públics o privats legalment 

admissibles, mitjançant un aval bancari o per contracte d’assegurança de caució, constituïts 

a la Tresoreria del Consell Comarcal. 

3. A l’aval bancari ha de constar expressament la referència següent:  

“L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb 

domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça / a l’avinguda; codi 

postal, localitat, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per 

obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part 

inferior d’aquest document, AVALA: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut 

del que disposa l’article 35 i següents del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques per 

respondre de les obligacions del contracte per a la gestió del Servei servei “Centre d’Acollida 

d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme”, per un import de (en lletres i números). 

L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que  compleix els requisits previstos 

en l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia 

expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del 

Consell Comarcal del Maresme, amb subjecció als termes que preveuen la legislació de 

contractes de les administracions públiques i les seves normes de desplegament. 

Aquest aval és vigent fins que l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del Maresme, o 

qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho n’autoritzi la cancel�lació o la devolució 

d’acord amb el que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la 

legislació complementària. 

(Lloc i data) 

(raó social de l’entitat) 

(signatura dels apoderats)”  

 

4. Al certificat de l’assegurança de caució ha de constar expressament la referència següent: 

“Certificat número (raó social completa de l’entitat asseguradora) (en endavant, 

assegurador), amb domicili a / carrer/ i NIF, degudament representat pel senyor (nom i 
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cognoms de l’apoderat o apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, 

segons resulta de la validació de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest 

document. 

ASSEGURA A (nom de la persona assegurada), NIF, en concepte de prenedor de 

l’assegurança, front el Consell Comarcal del Maresme, en endavant assegurat, fins l’import 

de (euros, en lletres i números), en els termes i condicions establerts a la Llei de contractes 

de les administracions públiques, normativa de desenvolupament i plec de clàusules 

administratives particulars per les que es regeix l’adjudicació del contracte administratiu per 

a la gestió del Servei “Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme”, 

en concepte de garantia provisional i/o definitiva per respondre de les obligacions, 

penalitzacions i la resta de despeses que es puguin derivar conforme a les normes i la resta 

de condicions administratives anteriorment citades front l’assegurat. 

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que reuneix els requisits exigits a l’article 

57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a 

l’assegurador a resoldre el contracte, així com tampoc s’extingeix, ni la cobertura de 

l’assegurador suspesa ni queda aquest últim alliberat de la seva obligació, en el cas que 

l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra 

el prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer requeriment del 

Consell Comarcal del Maresme, en els termes establerts en la Llei de contractes de les 

administracions públiques i normatives de desenvolupament. 

Aquesta assegurança de caució ha d’estar vigent fins que el Consell Comarcal del Maresme, 

o qui, en el seu nom, sigui habilitat legalment per fer-ho, autoritzi la seva cancel�lació o 

devolució, d’acord amb el que estableix la Llei de contractes de les administracions 

públiques i legislació complementària.  

(Lloc i data)  

(Firma)  

(Assegurador)” 



 11.

 

En el text de l’aval o del certificat d’assegurança de caució s’ha de fer referència al 

compliment dels requisits que es contenen a l’article 58 del Reial decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, d’aprovació del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques. 

 

Clàusula 11a. Documentació que cal presentar en la licitació 

La documentació que han de presentar els licitadors és: 

SOBRE NÚM. 1. Porta a l’anvers la menció següent: “Documentació administrativa que 

presenta (identificació del licitador) al concurs convocat pel Consell Comarcal del Maresme a fi 

d’adjudicar el contracte per a la gestió del Servei “Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 

Companyia del Maresme”. 

Ha de contenir aquesta documentació: 

1. Contingut del sobre enunciat numèricament en un full independent a la resta del contingut 

del sobre. 

2. La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 

el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracta de societat o persona 

jurídica, a part del seu DNI ha d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 

poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la 

societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 

assenyalades han d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció 

els hi és exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 

corresponent registre oficial. 

Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea, han 

d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 

l’annex I del Reglament. 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acredita de conformitat amb 

el que s’estableix a l’article 10 del Reglament. 
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3. Document acreditatiu d’haver dipositat, constituït o ingressat la garantia provisional. 

4. La declaració responsable de no ser deutor del Consell Comarcal del Maresme. Hi són 

d'aplicació les excepcions que preveu l'article 13.e) del Reglament. 

5. Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que ha 

presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reglament, així com 

acreditar estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre activitats econòmiques, si és el 

cas, quan correspongui, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a 

l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració 

responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d’estar 

donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte. 

6. Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d'estar al 

corrent de les obligacions envers la Seguretat Social: 

- Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu de 

tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent, relatius 

tant al domicili social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica. 

- Empresaris individuals i professionals afiliats al R.E.T.A. (Règim Especial de 

Treballadors Autònoms): El certificat s’ha de referir tant a la seva cotització en el 

R.E.T.A., com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el Règim 

General, tant si té, com si no, treballadors al seu càrrec. 

Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de 

no comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec. 

En lloc dels dos anteriors certificats o documents, els licitadors podran presentar una 

declaració responsable, signada pel representant de l’entitat, de trobar-se al corrent del 

compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

7. La declaració responsable del licitador que reuneix totes i cada una de les condicions 

exigides per contractar amb el Consell Comarcal, d’acord amb els models que s’annexen a 

aquest Plec. 

8. La declaració de concertar i subscriure una pòlissa d’assegurança obligatòria que cobreixi la 

responsabilitat civil per danys i perjudicis soferts pels usuaris, amb una responsabilitat 

màxima de 1.502,53 €. 
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9. Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol tipus, per a totes les incidències que, de manera directa o 

indirecta, es deriven del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger 

que correspongui al licitador. 

10. L'apoderament únic i la resta de documents a què fa referència l'article 24 del TRLCAP en 

cas d'unió temporal d'empreses. Aquests, a més, han de presentar individualment els 

documents assenyalats en els apartats anteriors, ajustant-se a les previsions de l’article 24 

del Reglament. 

Les empreses poden aportar: 

- el certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. La 

presentació d’aquest certificat eximeix a l’entitat del lliurament material de la documentació 

que acredita la personalitat jurídica, la capacitat per contractar d’acord amb l’article 15 i 20 

del TRLCAP, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, l’alta de 

l’IAE, el pagament del darrer rebut, la representació i la classificació empresarial, segons es 

preveu a l’article 1.4 del Decret 323/1998, d’1 de desembre, de creació del Registre de 

Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

- o diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat, en el Registre de 

Licitadors de la Diputació de Barcelona. L’entitat no queda eximida de presentar la garantia 

provisional i la solvència econòmica financera i tècnica específica, si s’escau, si no consta en 

el Registre de Licitadors. 

 

SOBRE NÚM. 2. Porta al seu anvers la menció següent: “Documentació tècnica que presenta 

(identificació del licitador) al concurs convocat pel Consell Comarcal del Maresme a fi d’adjudicar 

el contracte per a la gestió del Servei “Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del 

Maresme”. 

Ha de contenir aquesta documentació: 

1. Contingut del sobre enunciat numèricament en un full independent a la resta del contingut 

del sobre. 

2. Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte d’aquests, o  
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3. Declaració relativa a la xifra global de negoci dels serveis equivalents o anàlegs als d’aquest 

concurs fets en els tres darrers anys. 

4. Relació dels principals serveis o feines equivalents o anàlegs efectuats durant els darrers 

tres anys, indicant-ne l’import, dates i destí públic o privat, amb els certificats 

corresponents sobre aquells. 

5. Descripció de l’equip tècnic participant en el contracte, de les mesures emprades pel 

licitador per assegurar la qualitat i garanties tècniques i d’organització per a la prestació del 

servei i presentar les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal 

de direcció de l’entitat i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 

Presentar còpia de la qualificació de la disminució, emès per l’òrgan competent. 

6. Declaració que indiqui la mitjana anual de personal, i que faci esment, si s’escau, del grau 

d’estabilitat a la feina i la plantilla del personal directiu durant els últims tres anys. 

7. Declaració del material i instal�lacions de que disposi l’empresari per a la realització del 

contracte. 

8. Declaració de les mesures adoptades pels empresaris per controlar la qualitat, així com dels 

mitjans d’estudi i d’investigació de què disposin. 

9. Designació del vehicle que prestarà el servei, amb expressió detallada de la matrícula, la 

data de la ITV vigent, el nombre de gàbies, un equip adequat per a evitar danys o 

sofriments als animals de companyia i que reuneixi les condicions establertes per llei i el seu 

desenvolupament reglamentari. Aquestes dades s’han d’acreditar mitjançant l’aportació de: 

- Còpia compulsada del permís de circulació del vehicle. 

- Còpia compulsada de la corresponent targeta de transport de la Direcció General de 

Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya quan calgui. 

- Còpia compulsada de la targeta d’ITV vigent degudament diligenciada que acrediti que 

el vehicle ha complert el que disposa la normativa vigent sobre la inspecció tècnica. 

- Còpia compulsada de la pòlissa de l’assegurança obligatòria del vehicle. 

- Fotografies del vehicle (interior i exterior). 

- Carnet de conduir dels conductors del vehicle. 
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10. Compromís d’aportar, en cas de resultar adjudicatari, els originals de tots els documents de 

la declaració relatius a les autoritzacions, els vehicles i els conductors, si és el cas. 

11. Còpia del conveni col�lectiu del sector o particular de l’entitat al qual està sotmesa la relació 

entre el licitador i els seus treballadors. 

12. Actuacions o millores que no estiguin especificades en el Plec de clàusules d’explotació i que 

el licitador proposa de fer d’acord amb el pressupost que ofereix. 

13. Projecte de gestió del centre on descriurà els elements següents: 

- Planificació de l’alimentació dels animals i control de qualitat dels aliments 

- Programa de profilaxis dels animals 

- Quadrant anual d’horaris de tot el personal amb les corresponents rotacions i 

vacances 

- Prescripcions higièniques, sanitàries, medi ambientals i de seguretat 

- Pla de vestuari i calçat 

- Formació del personal 

- Protocol i models de tots els serveis, d’acord amb el Plec de clàusules 

d’explotació 

- Índex del contingut de la pàgina web 

- Programes del foment de l’adopció: 

- Promoció de la tinença cívica d’animals de companyia 

- Recuperació d’animals extraviats 

- Adopció d’animals abandonats 

- Servei d’atenció ciutadana 

- Campanyes d’educació i formació 

- Programa de neteja de les instal�lacions i dels animals  
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- Material complementari i/o alternatiu al proposat pel Consell Comarcal  

14. Un resum econòmic desglossat per partides, que ha d’incloure obligatòriament, l’estructura 

mínima següent: 

- Partides 

- Millores 

- TOTAL 

- Benefici industrial 

- TOTAL  

- IVA 

- TOTAL 

 

SOBRE NÚM. 3. Porta al seu anvers la menció següent: “Oferta econòmica que presenta 

(identificació del licitador) al concurs convocat pel Consell Comarcal del Maresme a fi d’adjudicar 

el contracte per a la gestió del Servei “Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del 

Maresme”. 

Ha de contenir l’oferta econòmica, degudament signada pel licitador o persona que el 

representa. L’oferta s’ha de redactar seguint el model següent: 

“En/na… domiciliat/da a…, carrer…, amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació 

de …com acredito per …) amb domicili a… carrer … assabentat/da de l’expedient de contractació 

ordinària i de la convocatòria per l’adjudicació per procediment obert, mitjançant la forma de 

concurs, per a la gestió del Servei “Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del 

Maresme” prenc part en la mateixa comprometent-me a executar el contracte per a la prestació 

del servei, d’acord amb al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de clàusules 

d’explotació, que accepto íntegrament pel preu de ________________ per a la gestió del Servei 

públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia, i les modificacions i 

millores que s’especifiquen en al sobre 2, fent constar que no estic incurs en cap de les 

circumstàncies establertes en l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 



 17.

Lloc i data  

Signatura del licitador” 

 

Els sobres s’han de presentar tancats amb la signatura del licitador amb les solapes respectives 

creuades. 

El licitador pot presentar la documentació exigida en el document original, fotocòpia legalitzada 

o compulsades administrativament. La documentació s’ha de presentar en llengua catalana.  

 

Clàusula 12a.  Variant i/o alternatives 

Els licitadors no poden presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. 

 

Clàusula 13a. Presentació de proposicions 

Les proposicions s’han de presentar al Registre general del Consell Comarcal de les 9.00 hores a 

les 14 hores, de dilluns a divendres, en el termini de 26 dies naturals, comptats a partir de 

l’endemà de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé, quan el darrer dia del termini és dissabte 

o inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 

Clàusula 14a. La Mesa de Contractació 

La Mesa de Contractació està integrada d’aquesta manera: 

President:  El President del Consell Comarcal del Maresme, o persona en qui delegui. 

Vocals:  El Conseller delegat de Promoció Econòmica i Cooperació Local, o persona en qui 

delegui. 

El Gerent del Consell Comarcal del Maresme, o persona en qui delegui. 

La Interventora del Consell Comarcal del Maresme, o persona en qui delegui. 
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El Coordinador de Promoció Econòmica i Cooperació Local del Consell Comarcal 

del Maresme. 

La Tècnica responsable del servei d’Animals de Companyia del Consell Comarcal 

del Maresme. 

Secretari:  El Secretari del Consell Comarcal del Maresme, o persona en qui delegui. 

 

Clàusula 15a. Qualificació de la documentació general 

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació qualifica la 

documentació presentada en els sobres 1 i 2 en sessió no pública. Si observa defectes materials 

ha de concedir un termini de tres dies hàbils per què el licitador ho esmeni. Els defectes 

materials observats s’han de fer públics mitjançant anunci al tauler d’anuncis del Consell 

Comarcal, d’acord amb el què estableix l’article 81 del Reglament. Si la documentació conté 

defectes substancials o deficiències materials que no es puguin resoldre, es refusa la proposició. 

 

Clàusula 16a. Baixa temerària 

L’existència de baixa temerària o desproporcionada en les ofertes s’ha de valorar de conformitat 

amb el què estableix l’article 85 del Reglament. 

 

Clàusula 17a. Criteris base per a l’adjudicació del concurs 

Els criteris base per a l’adjudicació dels concursos als quals s’assignen la puntuació següent: 

- ORGANITZACIÓ I PROPOSTA DE SISTEMES PER A LA PROMOCIÓ DE LES ADOPCIONS. 

Fins a 2’5 punts. 

- OFERTA ECONÒMICA. 

Fins a 2’5 punts. 

- MILLORES PROPOSADES PER L’ENTITAT. 
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Fins a 2 punts 

- FORMACIÓ DEL PERSONAL AMB EL QUAL COMPTA. 

Fins a 1,5 punts. 

- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA PROPOSADA EN ELS TORNS DEL PERSONAL.  

Fins a 1,5 punts. 

TOTAL                10 PUNTS 

 

Clàusula 18a. Obertura de proposicions 

1. La Mesa de Contractació, en acte públic a les deu (10) hores del cinquè (5) dia hàbil 

següent al que finalitzi el termini de presentació de proposicions -quan el darrer dia del 

termini és dissabte s’entén prorrogat al primer dia hàbil-, dóna compte del resultat de la 

qualificació de la documentació presentada pels licitadors en els sobres números 1 i 2, 

indica els licitadors exclosos i les causes de l’exclusió i invita els assistents a formular 

observacions, les quals es recullen en l’acta. 

2. A continuació, s’obre el sobre número 3, es llegeixen les proposicions formulades i s’eleven, 

juntament amb l’acta, on s’inclou la valoració i la proposta d’adjudicació, a l’òrgan de 

contractació. Abans de formular la proposta, la Mesa de Contractació pot sol�licitar els 

informes tècnics que considera necessaris i que es relacionen amb l’objecte del contracte. 

 

Clàusula 19a. Adjudicació 

1. El Consell Comarcal resoldrà sobre l’adjudicació a favor de la proposició més avantatjosa en 

el termini de tres mesos a comptar des de la data d’obertura del sobre número 3. 

L’adjudicació ha de ser motivada a favor de l’oferta que millor compleix amb els criteris 

bàsics de selecció que s’han determinat en aquest Plec, llevat que es declari desert.  

2. Efectuada l’adjudicació es notificarà al contractista i se’l requerirà per què dins dels quinze 

dies següents a la notificació acrediti haver constituït la garantia definitiva i se’l cita per què 

en el dia que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte. 
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3. Si no atén l’esmentat requeriment, no compleix els requisits per a la celebració del contracte 

o impedeix que es formalitzi en el termini assenyalat, el Consell Comarcal podrà acordar-ne 

la resolució, prèvia incoació de l’expedient oportú, llevat que el motiu sigui la manca de 

constitució de la garantia definitiva, per la qual cosa es declara resolt sense més tràmit, 

amb les conseqüències i responsabilitats legalment procedents. 

 

Clàusula 20a. Garantia definitiva 

1. L’import de la garantia definitiva és el 4% de l’import d’adjudicació. Pot constituir-se en 

qualsevol de les formes que assenyalen les disposicions legals vigents, amb les mateixes 

formalitats que les exigides per a les garanties provisionals.  

2. La constitució de la garantia definitiva s’ha d’acreditar en el termini dels 15 dies naturals 

següents a la notificació de l’adjudicació. L’incompliment d’aquest requisit per causa 

imputable al contractista dóna lloc a la resolució del contracte. 

 

Clàusula 21a. Formalització del contracte  

1. El contracte es formalitza mitjançant document administratiu en els 30 dies naturals 

següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, la qual cosa constitueix títol suficient 

per accedir a qualsevol Registre.  

2. El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules d’explotació s’annexen 

al contracte com a part d’aquell. 

3. El contractista pot instar la formalització del contracte en escriptura pública, essent a càrrec 

seu les despeses que comporta. 

 

CAPÍTOL III 

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Secció 1 
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Obligacions i responsabilitats  

 

Clàusula 22a. Obligacions contractuals 

1. El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció a aquest Plec i al de plecs 

de clàusules d’explotació. 

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions o 

normes dictades pel Consell Comarcal no eximeixen el contractista de l’obligació de complir-

lo. 

3. El contractista ha de prestar el servei directament, sense perjudici de les previsions dels 

articles 114 i 115 del TRLCAP, i les que es contenen en aquest Plec. 

4. Van a càrrec del contractista les despeses derivades de la prestació del servei, incloses les 

indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers i el pagament de tot tipus de tributs i/o 

preus públics que pel mateix es derivin. 

5. El català és la llengua de les accions incloses en el contracte i de la relació entre les parts. 

6. El contractista té l’obligació d’assistir a la comissió assessora quan sigui requerit. 

7. El contractista ha de conèixer i respectar la legislació vigent i el seu desenvolupament 

reglamentari en relació a la protecció dels animals. 

 

Clàusula 23a. Obligacions fiscals, laborals i socials del contracte 

1. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria mercantil, 

fiscal, laboral, de seguretat social i salut i higiene en el treball, i assumeix totes les 

despeses i retribucions dels elements materials i personals necessaris per a la seva 

producció, amb total responsabilitat de les seves obligacions legals de caràcter mercantil, 

laboral, civil i fiscal. 

2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 

disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic que hagi designat, no comporta 

cap responsabilitat pel Consell Comarcal. 
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3. Sens perjudici de l’anterior, el Consell Comarcal ha de requerir al contractista que ha de 

resultar adjudicatari del contracte abans de l’adjudicació per què acrediti documentalment el 

compliment de les obligacions dites, per a la qual cosa disposa del període màxim de cinc 

dies. 

 

Clàusula 24a. El contractista i el seu personal 

1. S’entén per contractista la part contractant obligada a executar el servei objecte del 

contracte. Quan dues o més empreses presentin una oferta conjunta en la licitació, aquestes 

empreses queden obligades solidàriament davant del Consell Comarcal. 

2. S’entén per representant del contractista la persona amb capacitat tècnica i professional 

designada expressament pel contractista i acceptada pel Consell Comarcal per a: 

- Ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o 

presència, així com respecte d’altres actes derivats del compliment de les 

obligacions contractuals, sempre en ordre a la bona qualitat del servei contractat. 

- Organitzar la prestació del servei i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 

del Consell Comarcal. 

- Proposar al Consell Comarcal o col�laborar-hi en la resolució dels problemes que es 

plantegin, durant la prestació del servei. 

- Realitzar aquelles actuacions que s’incloguin en aquest Plec i en el de prescripcions 

tècniques. 

3. El contractista està obligat a comunicar al Consell Comarcal, en un termini de 15 dies, 

comptat a partir de la data en què s’hagi notificat l’adjudicació del servei, la seva residència 

o domicili habitual en el cas que aquest no consti en la proposició, així com la del seu 

representant, fent constar expressament el/s telèfon/s respectius, a tots els efectes derivats 

del compliment del contracte. 

4. Des de l’inici de vigència d’aquest contracte i fins a la seva finalització, el contractista i el 

seu representant han de comunicar al Consell Comarcal els possibles canvis de residència o 

telèfon, així com la/es persona/es que els han de substituir en cas d’absències prolongades. 
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Clàusula 25a. Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 

1. El contractista és responsable durant l'execució del contracte de tots els danys i perjudicis, 

directes o indirectes, que s’ocasionen a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, o 

d'una organització deficient de les accions que s’executen per raó del contracte. 

2. És a compte del contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 97 del TRLCAP, 

l'obligació d'indemnitzar els danys que s'originen a tercers. També és a compte seu 

indemnitzar els danys que s'originen al Consell Comarcal o al personal que en depèn, per 

causes iguals i amb excepcions idèntiques que les que assenyala l'article esmentat. 

3. El contractista no és responsable dels danys i perjudicis que tenen la seva causa immediata 

i directa en una ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit sobre aquelles 

matèries no previstes pel present plec de clàusules, el reglament del servei i el projecte 

d’establiment del mateix. 

 

Clàusula 26a. Potestats del Consell Comarcal  

Corresponen a l’òrgan de contractació les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i 

suspensió del contracte en la forma i condicions que pels contractes administratius preveu el 

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques –TRLCAP-. 

El Consell Comarcal té, a més de les previstes al TRLCAP i les previstes en aquest Plec i en el 

Plec de clàusules d’explotació, les potestats següents: 

1. Reordenar discrecionalment l’execució del contracte per implantar les modificacions que 

aconselli l’interès públic i, en concret, la variació de la naturalesa, la quantitat, el temps i el 

lloc de les incidències econòmiques que se’n derivin. 

2. Fiscalitzar la gestió del contractista, per la qual cosa pot inspeccionar les instal�lacions i els 

locals del contractista, i també la documentació relacionada amb l’objecte o la gestió del 

contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les prestacions. 

 

Secció 2 
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Condicions d’execució del contracte 

 

Clàusula 27a. Durada del contracte 

1. La durada del contracte es fixa entre la data de notificació de l’acord d’adjudicació i la 

devolució de la garantia definitiva. Comprèn la prestació del servei des de l’endemà de la 

data de finalització del contracte de concessió en vigor i pel termini d’un any. 

2. El termini de garantia es fixa en sis mesos, a comptar des de la finalització del contracte, si 

s’acredités l’existència de vicis o defectes en la prestació del servei objecte de contracte, el 

Consell Comarcal té dret a reclamar el preu satisfet o a quedar exempt del pagament de les 

quanties corresponents, si és el cas. 

3. El contracte pot ser objecte de successives pròrrogues de durada anual, mitjançant acord 

exprés, fins a un màxim de cinc. La formalització de la possible pròrroga queda 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici corresponent. 

 

Clàusula 28a. Revisió de preus 

El preu del contracte que s’adjudiqui s’actualitzarà, en el cas que es prorrogui, a partir del 

començament de la pròrroga del contracte, d’acord amb el de l’anualitat anterior incrementat 

amb la variació percentual experimentada per l’índex general del sistema d’índex de preus al 

consum que fixi l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi, no l’acumulat.  

 

Clàusula 29a. Forma de pagament 

1. L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de les prestacions 

executades, amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i a les 

ordres donades per escrit pel Consell Comarcal.  

2. Les factures pels serveis prestats es presenten per mesos vençuts i han d’estar degudament 

conformades per la persona designada pel Consell Comarcal per fer el seguiment i el control 

del servei contractat. 
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3. De la primera factura que s’aboni se’n descompten les despeses de licitació, adjudicació i 

formalització. 

4. El contractista pot cedir el dret al cobrament amb les condicions i requisits establerts a 

l’article 100 del TRLCAP. 

 

Clàusula 30a. Modificacions del contracte  

El Consell Comarcal pot modificar el contracte que es formalitzi amb l'abast i els requisits que 

assenyalen els articles 59 i 101 del TRLCAP. La modificació ha de fonamentar-se en causes 

d'interès públic degudament justificades per l'òrgan de contractació. Aquestes modificacions, en 

cap cas, poden comportar pròrrogues que, sumades al període de vigència inicial del contracte, 

donin com a resultat una durada superior a les legalment previstes. 

 

Secció 3 

Gestió del servei públic 

 

Clàusula 31a. Gestió del servei públic 

1. El servei que ha de prestar el contractista en compliment del que s’ha pactat, ha de complir 

totes les normes establertes en aquest Plec i en el Plec de clàusules d’explotació. 

2. Si la prestació realitzada pel contractista no s’ajusta a les prescripcions establertes per a la 

seva execució i compliment, se’l requereix la realització de les prestacions contractades i 

l’esmena dels defectes observats que es fan constar en l’acta corresponent. 

3. El contractista respon de la qualitat del servei prestat i de les faltes que puguin produir-se. 

Si les feines efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 

vicis o defectes imputables al contractista, el Consell Comarcal pot rebutjar aquesta 

prestació i queda exempt de l’obligació de pagament, o, si és el cas, té dret a la recuperació 

del preu satisfet. 
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4. El contractista només està exempt de responsabilitat quan els vicis són conseqüència directa 

d’una ordre escrita del Consell Comarcal del Maresme o de les condicions que aquest ha 

imposat. 

5. El contractista ha de prestar el servei amb la continuïtat convinguda i ha de garantir als 

particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions establertes. 

6. Durant la prestació del servei, el contractista ha de tenir cura del bon ordre del servei, amb 

la possibilitat de dictar les oportunes instruccions, sens perjudici dels poders de policia a 

què es refereix l’article 155 del TRLCAP. 

 

CAPÍTOL IV 

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Clàusula 32a. Causes d’extinció del contracte 

De conformitat amb la normativa general de contractació, i amb els efectes que per a cada 

supòsit s’hi determinen, són causes generals de resolució dels contractes les que s’estableixen a 

l’article 111 del TRLCAP, i són causes específiques de resolució dels contractes de gestió de 

serveis públics les que s’estableixen a l’article 167 del TRLCAP. 

 

CAPÍTOL V 

INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Clàusula 33a. Infraccions i sancions per incompliment del contracte  

Les infraccions del contractista per incompliment de les seves obligacions es classifiquen en els 

termes que es recullen en aquest Plec, i s’imposen pel Consell Comarcal, si escau, prèvia 

incoació del corresponent expedient sancionador. 
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Es considera falta sancionable tota acció o omissió del contractista que suposa malmetre les 

exigències establertes en aquest Plec. La imposició de sancions no exclou la responsabilitat per 

danys i perjudicis ni la possible resolució del contracte. 

La imposició de sancions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible 

resolució del contracte. 

Si la infracció comesa transcendeix l’il�lícit administratiu per revestir els caràcters del delicte, el 

president del Consell Comarcal posarà els fets en coneixement dels tribunals de justícia. 

Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació del servei es classifiquen en 

lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest capítol. 

 

Clàusula 34a. Infraccions lleus 

a) No respectar les normes de funcionament del servei, si l’incompliment no es pot conceptuar 

com a greu o molt greu. 

b) No mantenir la netedat i el bon estat de l’aparença dels mitjans del servei, o que aquests 

presentin un estat indecorós. 

c) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari o del seu personal envers els usuaris i 

acompanyants de treball, els inspectors dels serveis comarcals, els agents de l’autoritat, el 

Consell Comarcal o els seus representants. 

d) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 

e) No tenir cura en la conservació i el manteniment dels mitjans adscrits al servei, inclosos el 

mal estat de neteja i la presència d’indicacions, anagrames o símbols no autoritzats, si no 

causa perjudicis greus. 

f) No comunicar situacions contràries al bon estat de conservació dels mitjans adscrits al 

servei. 

g) Les discussions entre operaris durant la prestació del servei. 

h) Cometre infraccions greus quan per la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants fan 

que no siguin considerades com a tals. 



 28.

i) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit inexcusables, 

i també tota infracció no recollida en les infraccions greus i molt greus, sempre que el 

perjudici causat al servei es pugui conceptuar com a lleu. 

j) El retard en la prestació dels serveis. 

k) La no presentació de la documentació sol�licitada per escrit o d’aquella que sigui d’obligada 

presentació i estipulada en aquest Plec o Plec de clàusules d’explotació. 

l) El tracte incorrecte o desconsiderat amb el Consell Comarcal, al qual correspon la inspecció i 

el control. 

 

Clàusula 35a. Infraccions greus 

a) La reincidència en les faltes lleus. S’entén per reincidència cometre tres faltes lleus en el 

termini d’un any. 

b) Prestar el servei sense complir les condicions reglamentàries i, en especial, la manca dels 

elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a la prestació dels serveis. 

c) Prestar el servei mitjançant un tercer no autoritzat. 

d) La interrupció no justificada d’alguns dels serveis. 

e) No complir el servei en les condicions contractuals establertes, si el perjudici no es pot 

conceptuar com a molt greu. 

f) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari o del seu personal 

envers els usuaris, els companys de treball, els inspectors dels serveis comarcals, els agents 

de l’autoritat, el Consell Comarcal o els seus representats. 

g) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot conceptuar com a 

molt greu. 

h) Demorar per més de quatre setmanes el lliurament de la documentació requerida pel 

Consell Comarcal. 

i) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el manteniment dels 

mitjans o del material del servei. 
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j) Modificar el servei sense causa justificada i sense notificació prèvia al Consell Comarcal. 

k) L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les 

inspeccions tècniques com a defectuós. 

l) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara que no causi 

perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a l’adjudicatari i aquest no els ha 

esmenat en les terminis fixats. 

m) Utilitzar un material diferent del previst per a cada prestació. 

n) No reposar o no incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats. 

o) Abusar de l’autoritat que el Consell Comarcal hagi pogut delegar en l’adjudicatari. 

p) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que 

causin danys al Consell Comarcal o als usuaris i no constitueixin falta molt greu. 

q) Tolerar la comissió de faltes greus o molt greus per part del personal del servei. 

r) Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il�legals, quan 

causin perjudici al Consell Comarcal o als usuaris i no constitueixin falta molt greu. 

s) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que no sigui 

constitutiva de falta molt greu. 

t) L’incompliment injustificat de l’horari del servei que, acumulat, representi un mínim de deu 

hores dins del mes natural. 

u) Posar en perill o pertorbar la correcta prestació del servei. 

v) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control o a impedir que siguin 

detectats els incompliments injustificats dels deures i les obligacions pròpies de 

l’adjudicatari. 

w) Les baralles entre operaris durant la prestació del servei. 

x) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies atenuants fan 

que no se les pugui conceptuar com a tals. 



 30.

y) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents del Consell 

Comarcal relatives als deures i les obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també tota 

infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui 

conceptuar com a greu. 

 

Clàusula 36a. Infraccions molt greus 

a) La mera reincidència en la mateixa falta greu, o haver estat sancionat per la comissió de 

tres faltes greus, tot això en el període d’un any. 

b) El retard en l’inici de la prestació del servei, després d’haver estat adjudicat definitivament, 

si no hi ha causa de força major. 

c) Aplicar indegudament als usuaris preus, tarifes o tributs per la prestació dels seus serveis. 

d) Cedir, subrogar, traspassar, arrendar o establir qualsevol gravamen que afecti totalment o 

parcialment el servei, sense obtenir abans el consentiment del Consell Comarcal en la forma 

prevista en aquest plec. 

e) Ocupar o dedicar els mitjans o materials afectes al servei de forma exclusiva en usos o 

tasques diferents dels propis de la prestació del servei, acceptant qualsevol mena de 

contraprestació o remuneració. 

f) Prestar el servei en condicions que puguin afectar la seguretat de les persones, amb perill 

greu i directe. 

g) Desobeir de forma reiterada les ordres escrites del Consell Comarcal relatives a la prestació 

del servei. 

h) Incomplir qualsevol de les prescripcions de les disposicions legals o reglamentàries sobre el 

transport escolar o incomplir les ordres del Consell Comarcal destinades a evitar situacions 

molestes, nocives, insalubres o perilloses. 

i) Incomplir les obligacions socials o fiscals. 

j) L’estat general de conservació o manteniment dels mitjans o del material valorat en les 

inspeccions tècniques com a molt defectuós. 
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k) No admetre injustificadament al servei una persona que compleixi els requisits 

reglamentaris per beneficiar-se’n, quan les possibilitats materials no ho impedeixin, o 

establir algun tipus de discriminació de preus o de condicions en la seva utilització. 

l) No utilitzar els mitjans o materials ofertats. 

m) Les accions o omissions en exercici del servei que siguin manifestament il�legals, quan 

causin perjudici al Consell Comarcal o als ciutadans i es puguin conceptuar com a molt 

greus. 

n) La falta de rendiment que afecti el funcionament normal del servei i que es pugui 

conceptuar com a molt greu. 

o) L’abandonament del servei, les paralitzacions i les interrupcions en la prestació d’algun dels 

serveis, si no hi ha una causa de força major. 

p) Incomplir l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga. 

q) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o als béns del 

Consell Comarcal. 

r) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que 

causin danys al Consell Comarcal o als usuaris i es puguin conceptuar com a molt greus. 

s) Incórrer per segona vegada en causa d’intervenció del servei. 

t) Prestar el servei de forma manifestament defectuosa o irregular, amb incompliment de les 

condicions establertes. 

u) Obstruir la inspecció del servei o d’algun dels seus elements. 

v) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del Consell 

Comarcal relatives als deures i les obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també tota 

infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un perjudici al servei que es pugui 

conceptuar com a molt greu. 

w) La infracció de la normativa vigent en matèria de protecció dels animals. 

x) L’incompliment de la normativa vigent en matèria de nuclis zoològics, centres d’acollida 

d’animals domèstics i demés disposicions concordants. 
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y) La demora en el començament de la prestació del servei superior a un dia a comptar des de 

la data que estableixi el contracte o resolució administrativa. 

z) Les paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei. 

aa) La reiteració continuada en el retard de la prestació del servei en relació amb els horaris 

establerts per al seu funcionament. 

bb) El frau en la forma de prestació dels serveis. 

cc) La no utilització o utilització incorrecta dels mitjans mecànics i personals ofertats. 

dd) La desobediència reiterada a les ordres escrites del Consell Comarcal referides a la prestació 

del servei. 

ee) El fet que el contractista o qualsevol dels treballadors percebi alguna remuneració, cànon, 

gràcia o ingrés atípic per part dels usuaris dels serveis que no estiguin autoritzats. 

ff) L’incompliment de les prescripcions sanitàries i de les obres que determini el Consell 

Comarcal per evitar situacions insalubres, perilloses o molestes pel veïnat o els mateixos 

operaris del servei. 

gg) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal adscrit al 

servei. 

hh) L’incompliment de les directrius del Consell Comarcal en relació al procés d’esterilització, 

identificació, adopcions i renuncies dels animals domèstics. 

 

Clàusula 37a. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els 

principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 

a) La intencionalitat. 

b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 

c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 

d) Els danys produïts al Consell Comarcal a als ciutadans. 
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e) La quantitat de ciutadans o usuaris afectats. 

f) La reincidència en les infraccions. 

g) La participació en la comissió de la infracció. 

h) La transcendència social de la infracció. 

i) El comportament especulatiu de l’infractor. 

j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de la infracció. 

k) La quantia del benefici il�lícit estimat. 

l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 

m) L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment relatiu a les formalitats exigides per 

aquest plec per a l’exercici de les activitats que regula, sempre que del dit incompliment no 

s’hagin derivat perjudicis directes al Consell Comarcal o a tercers. 

 

Clàusula 38a. Quantificació de les sancions 

1. D’acord amb l’article 253 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, les infraccions se sancionaran de la manera 

següent: 

a) Les lleus, amb sancions des de 150,25 € fins a 601,01 €. 

b) Les greus, amb sancions des de 601,02 € fins a 3.005,06 €, quantitat que es pot 

ultrapassar fins a assolir el triple del valor dels serveis objecte de la infracció, o bé amb 

la intervenció prevista a l’article 254 del ROAS, sempre que el Consell Comarcal no 

decideixi, quan sigui procedent legalment, la resolució del contracte, si consisteixen a 

deixar de prestar un servei obligat o produeixen una pèrdua valorable econòmicament. 

(601,01 - 3.005,06) 

c) Les molt greus, amb sancions des de 3.005,07 € fins a 6.010,12 €, quantitat que es 

pot ultrapassar fins a assolir el quàdruple del valor dels serveis objecte de la infracció, o 

bé amb la declaració de caducitat i la resolució del contracte, si consisteixen a deixar de 

prestar un servei obligat o produeixen una pèrdua valorable econòmicament. 
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2. L’import de les sancions imposades mai no podrà ser inferior al cost del servei deixat de 

prestar o a la quantia del benefici il�lícit estimat. 

3. Les faltes que ocasionin una despesa al Consell Comarcal seran sancionades, a més, amb una 

multa addicional equivalent a l’import de la despesa efectuada. 

4. El Consell Comarcal actualitzarà l’import de les sancions previstes en el paràgraf precedent 

d’acord amb l’Índex de Preus al Consum de l’any anterior de l’any anterior a 1 de gener de l’any 

que correpongui. 

5. Les sancions contractuals s’entenen sempre al marge de les que pugui imposar l’òrgan 

competent de la Generalitat de Catalunya. 

 

Clàusula 39a. Expedient previ 

1. Les sancions per infraccions greus o molt greus s’imposaran en virtut d’expedient instruït a 

l’efecte, que incoarà la Gerència a proposta dels serveis tècnics comarcals, per pròpia iniciativa 

o per denúncies rebudes dels ciutadans, dels òrgans directius de les escoles o dels ajuntaments, 

un cop comprovades pels esmentats serveis. En tot cas es donarà audiència a l’adjudicatari per 

un termini de deu dies. 

2. Les infraccions lleus poden ser corregides sense necessitat d’instruir expedient, donant 

audiència al adjudicatari, en tot cas. 

 

Clàusula 40a. Procediment sancionador 

1. La competència per incoar un expedient sancionador és del Gerent del Consell Comarcal. 

2. La instrucció de l’expedient s’encarregarà a un funcionari del Consell Comarcal. Tanmateix el 

secretari de l’expedient serà un funcionari comarcal. 

3. La resolució de l’expedient correspon: 

a) al President, en els casos d’infraccions lleus. 

b) a la Comissió Permanent del Ple, en els casos d’infraccions greus. 
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c) al Ple, en els casos d’infraccions molt greus. 

 

Mataró, novembre de 2006 
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A N N E X 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA JURÍDICA (Model núm. 1)  

 

El/la senyor/a .................................................................................... com a 

....................... de l’entitat ...................................................segons l’escriptura de poders 

núm..........................de data..........................,atorgada davant del notari 

de................................, Ilm. Senyor............................................................ declara sota 

la seva responsabilitat, que l’entitat a la que representa, licitadora en l’adjudicació de la gestió 

del servei .........................................................: 

a) Està facultada per a contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, no es 

troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 20 del Text Refós de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny. 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries de l’Administració 

General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social de conformitat amb 

la legislació vigent. 

c) Que compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació especificada a 

l’art. 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids. 

d) Que els òrgans de govern i els administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels 

supòsits establerts a: 

- la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació 

i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

- la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
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e) Que l’entitat compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la 

seva obertura, instal�lació i funcionament legal. 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

(Data, signatura i segell de l’entitat) 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA FÍSICA (Model núm. 1)  

 

El/la senyor/a .................................................................................... en nom propi, 

declara sota la seva responsabilitat, que (si s’escau: l’entitat ..................................) licitadora 

en l’adjudicació de la gestió del servei de ……………………………………..: 

a) Està facultat/da per a contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, no 

es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 20 del Text Refós de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 2/2000, de 16 de juny. 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries de l’Administració 

General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, i amb la Seguretat Social de conformitat amb 

la legislació vigent. 

c) Que compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació especificada a 

l’art. 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids. 

d) Que els òrgans de govern i els administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels 

supòsits establerts a: 

- la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació 

i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 

- la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 

e) Que l’entitat compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la 

seva obertura, instal�lació i funcionament legal. 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

(Data, signatura i segell de l’entitat) 


