Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del Gironès,

-Proposta d’aprovació de la modificació del plec de prescripcions tècniques reguladores del
contracte del servei de recollida porta a porta i transport dels residus municipals de
Vilablareix, per procediment obert, varis criteris d’adjudicació, reservat a Centres Especials
de Treball (CET) i obertura d’un nou termini de licitació.
El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques del contracte del servei de recollida porta a porta i transpot dels residus municipals de
Vilablareix, per procediment obert, varis criteris d’ajudicació, reservat a Centre Especial de
Treball (CET).
La licitació es va publicar en el BOP número 240 de data 19 de desembre de 2017 i en el perfil
del cotractant de la corporació www.vilablareix.cat. El termini de presentació de proposicions
finalitzava el dia 3 de gener de 2018. La proposta de servei es va valorar per import de
97.916,87€ anuals, més iva 9.791,68€
Vist que en data 2 de gener de 2018, amb RE 14/2018 l’entitat mercantil Tècniques i
Recuperacions del Gironès SL, ha presentat a les oficines municipals escrit de disconformitat
amb el contigut de les prescripcions tècniques del servei, en el sentit de requerir aclariments
sobre les jornades laborals del personal adscrit, les necessitats a nivell de coordinació
establertes en els plecs i la reserva de partida en concepte de benefici industrial.
Vist que no s’ha presentat cap oferta per optar al servei aprovat en data 16 de novembre de
2017 i atès el contingut de les esmenes presentades per l’entitat mercantil TIRGI al plec de
prescripcions tècniques.
A proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Procedir a l’esmena del plec de clàusules tècniques per a la contractació del servei de
recollida porta a porta i transport dels residus municipals de Vilablareix aprovats en sessió
plenària de data 16 de novembre de 2017, en el sentit següent:
-

-

Modificació de les hores del servei:
o S’afegeixen hores de neteges contenidors i vehicle
o S’afegeixen hores per a la recollida vidre Mas Marroc
o S’afegeixen hores per a la recollida actes festius
o Es modifiquen hores del transport
Modificació de les hores del personal indirecte:
o Mitja jornada educador ambiental
o S’augmenta el % de dedicació del coordinador i administratiu
Subministrament de sacs de poda, cubells, contenidors i adhesius a càrrec Ajuntament
Imatge corporativa del servei segons empresa
Despeses generals + benefici industrial del 9%
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CERTIFICO: Que el Ple de la corporació en sessió ordinària de data 18 de gener de 2018, va
prendre entre d’altres i per unanimitat el següent acord:

Segon.- Procedir a l’esmena del plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació del servei de recollida porta a porta i transport dels residus municipals de Vilablareix
aprovats en sessió plenària de data 16 de novembre de 2017, en el sentit següent:
CLÀUSULA 4ª. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
El pressupost màxim de licitació del primer any sencer de contracte es fixa en 121.489,20 euros
IVA inclòs, amb el següent desglossament 110.444,73€ de pressupost i 11.044,47€ en concepte d’IVA del
tipus 10%.
El valor estimat del contracte es fixa en 220.889,46 euros IVA exclòs, considerant íntegre el període de
contracte incloses les pròrrogues (1 + 1 = 2 anys).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir (mai superar) en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Valor Estimat
contracte

Base Imposable
10% IVA

110.444,73
11.044,47

220.889,46
22.088,94

Import Total

121.489,20

242.978,40

Tercer.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents
del vigent pressupost general de la corporació:
1621.22700 RECOLLIDA, TRACTAMENT ESCOMBRARIES
Quart.- Anunciar una nova licitació en el BOP de Girona i en el perfil del contractant.

I perquè així consti expedeixo la present certificació.
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