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1. INTRODUCCIÓ
El present document té per objecte determinar els serveis de recollida de residus municipals i de
neteja viària que el Consell Comarcal d’Osona presta a l’Ajuntament de Manlleu a través de
l’empresa d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona, SL.
Aquest document ha de servir per definir les condicions tècniques i econòmiques de l’encomana
de gestió del servei de recollida de residus i l’execució de la neteja viària que l’Ajuntament de
Manlleu fa al Consell Comarcal d’Osona.
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2. OBJECTE DE L’ENCOMANA
L’Ajuntament de Manlleu encomana al Consell Comarcal d’Osona:
1 - La recollida, gestió i transport a una planta gestora/de transferència o un dipòsit controlat
autoritzats, a tot el municipi, de les següents fraccions dels residus municipals:
-

la fracció orgànica

-

la fracció multiproducte

-

la fracció vidre

-

la fracció resta.

2 - La gestió dels treballs materials, gestió i execució de la neteja viària de tot el municipi i el
transport a una planta autoritzada dels residus provinents d’aquesta activitat.
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3. CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS
A continuació es descriuen les característiques tècniques dels serveis que formen part de
l’encomana.
3.1

Característiques de la recollida

Aquest servei inclou la recollida, gestió i transport a una planta gestora/de transferència o un
dipòsit controlat autoritzats, de les següents fraccions dels residus municipals:
-

la fracció orgànica (FORM)

-

la fracció multiproducte

-

la fracció vidre

-

la fracció resta.

Es proposa la recollida de residus mitjançant contenidors en àrees de vorera i dues àrees de
contenidors soterrats. Es proposa la recollida de 4 dies a la setmana de les fraccions orgànica i
resta, 6 dies la recollida de multiproducte, mentre que la recollida de vidre

quinzenal. A

continuació es descriuen les característiques específiques de la recollida de cada fracció i servei:
SERVEI DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA
Freqüència de Recollida
domiciliària
Horari diürn: 6:00 a 12:30
Sistema de disposició a la via
pública
Vehicles de recollida
Personal

Dll

Dm

x

x

Dc

Dj

Dv

x

Ds

Dg

x

259 contenidors de càrrega posterior de 240L
Càrrega posterior 20 m3
1 xofer + 1 peó

SERVEI DE RECOLLIDA DE MULTIPRODUCTE
Freqüència de Recollida
domiciliària
Horari diürn: 6:00 a 12:30
Sistema de disposició a la via
pública
Vehicles de recollida
Personal

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

x

x

x

x

x

x

208 contenidors de càrrega lateral de 3.200L
Carrega lateral 23 m3 + vehicle satèl·lit
1 xofer + 1 peó
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Dg

SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE
Freqüència de Recollida
domiciliària
Horari diürn: 6:00 a 12:30
Sistema de disposició a la via
pública
Vehicles de recollida
Personal

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Recollida quinzenal
104 contenidors de vidre de 2.400L
Amplirol amb ploma i grua
1 xofer + 1 peó

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTA
Freqüència de Recollida
domiciliària
Horari diürn: 6:00 a 12:30
Sistema de disposició a la via
pública
Vehicles de recollida

Dll

Dm

x

x

Dc

Dj

Dv

Ds

X

x

Dg

220 contenidors de càrrega posterior de 1.100L
Càrrega posterior 20 m3

Personal

1 xofer + 2 peó

A l’annex s’adjunta la descripció àmplia de cada sistema de recollida: càrrega posterior, lateral i
superior, servei satèl·lit de la càrrega lateral i rentacontenidors.

3.2

Característiques de la neteja viària

Aquest servei inclou la gestió dels treballs materials, gestió i execució de la neteja viària de tot
el municipi i el transport a una planta autoritzada dels residus provinents d’aquesta activitat.
Recollida de Residus d’Osona, SL disposa de suficient personal i flota de vehicles per tal de poder
prestar amb condicions el servei de neteja viària. Concretament es disposa de 2 conductors, 8 peons,
3 escombradores, 1 vehicle brigada per la neteja de parcs i una furgoneta equipada amb un equip de
pressió mòbil.
El servei de neteja viària inclou:


L’escombrada manual: neteja i recollida de residus que hi ha a la via pública amb una
escombra i cabàs, també inclou el buidatge de papereres.



L’escombrada mecànica: neteja de calçades amb una màquina escombradora.



L’escombrada mixta: és la combinació de l’escombrada manual i mecànica.
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La neteja de les zones a on hi ha els mercats ambulants i l’exterior dels mercats municipals.



Baldeig: consisteix en regar amb aigua a pressió les calçades per arrencar la pols i petites
taques.



Neteja amb aigua manual (neteja de taques): consisteix a netejar la via pública mitjançant
l’aplicació d’aigua a pressió utilitzant mànegues de gran diàmetre connectades a un vehicle
cisterna i aplicant sabó desengreixant en les zones on hi pugui haver taques d’oli, gelats...

A l’annex s’adjunta una descripció ampliada de cada operació de la neteja viària.

Escombrada manual

Escombrada mecànica
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Neteja amb aigua a pressió

4. PERSONAL
Per portar a terme els serveis de recollida de residus i de neteja viària que s’han descrit a l’apartat
3, el centre de treball de Manlleu compta amb 21 llocs de treball, amb les següents categories:
1 encarregat, 6 conductors i 14 peons. Aquest personal està subjecte a subrogació al finalitzar
l’encomana de gestió.
Actualment hi ha vigents 2 convenis col·lectius sobre les condicions de treball del personal, un
es refereix al centre de treball de Manlleu i l’altre al de Vic. Hi ha 4 treballadors que presten
serveis a Manlleu que estan adscrits al centre de Vic.
A aquesta memòria s’annexa la relació del personal adscrita als serveis de Manlleu i els convenis
col·lectius.
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5. VEHICLES I MAQUINÀRIA
Per portar a terme els serveis de recollida de residus i de neteja viària es compta amb una flota
de 8 vehicles, amb diversos estats d’amortització:
-

3 vehicles de càrrega posterior

-

3 escombradores

-

1 vehicle elèctric

-

1 furgoneta

A més, es compta amb el suport de 4 vehicles que presten serveis mancomunats amb altres
municipis de la comarca d’Osona. Aquests vehicle són propietat de Recollida de Residus d’Osona:
-

1 vehicle amplirol (ganxo)

-

1 vehicle de càrrega lateral

-

1 satèl·lit de càrrega lateral

-

1 rentacontenidors

A l’annex d’aquesta memòria s’adjunten les característiques dels vehicles i l’estat d’amortització
dels vehicles adscrits als serveis de Manlleu.
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6. ESTUDI DE COSTOS
A continuació es relacionen els costos relatius a la recollida de residus i a la neteja viària. Recollida
de Residus d’Osona, SL factura mensualment els costos de recollida, és per aquest motiu que a la
columna de l’esquerra hi consta el cost mensual, seguidament dels costos de l’any 2019 i una
estimació dels costos per l’any 2020, considerant un increment de +1,56% els preus respecte l’any
2019.
Per a l’any 2020 es preveu un cost per a la recollida de residus de 839.801,78 € (IVA no inclòs) i de
627.532,90 € (IVA no inclòs) per a la neteja viària. A continuació s’adjunta el desglòs per fraccions.

COST RECOLLIDA
RSU
FORM
MP
VIDRE

Cost mensual 2019
27.107,00
21.569,71
18.004,02
2.227,78

cost anual 2019
€
€
€
€

Cost mensual 2019
NETEJA VIARIA

51.491,15 €

325.283,98
258.836,56
216.048,22
26.733,34

€
€
€
€

cost anual 2019
617.893,76 €

increment 1,56%
5.074,43 €
4.037,85 €
3.370,35 €
417,04 €
total cost recollida

increment 1,56%
9.639,14 €
total cost neteja

cost 2020 sense
IVA
330.358,41 €
262.874,41 €
219.418,57 €
27.150,38 €
839.801,78 €

cost 2020 sense
IVA
627.532,90 €
627.532,90 €

Aquests costos no contemplen les operacions de reparació de contenidors, algunes recollides puntuals
fruit d’esdeveniments de la vila i altres serveis extraordinaris.
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7. ALTRES CONSIDERACIONS
A l’annex d’aquesta memòria hi figuren les taules d’amortització dels vehicles adquirits l’any 2013,
i que s’ha de tenir en consideració el seu valor residual en el moment de finalitzar l’encomana de
gestió.
Vehicle

Matrícula

Inici amortització

Final amortització

Recol·lector càrrega posterior – 21 m3

7090 HSB

01/08/2013

31/07/2021

Escombradora CityCat 2020

8994 BGC

01/07/2013

30/06/2021

Escombradora Citycat 5000/40 Euro 5

7377 BGB

01/01/2013

31/12/2020

Vehicle elèctric caixa oberta - Goupil

6229 HTP

08/11/2013

07/10/2021

També cal tenir present que Recollida de Residus d’Osona té llogada una nau al Carrer Andreu
Costa, núm. 12 de Manlleu, que esdevé el centre de treball de Manlleu, i que disposa de vestidors
pels treballadors/es i s’hi guarden els vehicles per a la neteja viària: escombradores i el vehicle
elèctric. El cost del lloguer és de 540 €/mensuals i el contracte finalitza el maig de 2020, amb la
possibilitat de prorrogar-lo d’any en any.
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8. ANNEXES
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-
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-

Estudi de costos

-

Descripció dels serveis de recollida i neteja viària.
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Conveni col·lectiu dels treballadors de l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL del centre
de treball de Manlleu.

-

Conveni col·lectiu dels treballadors de l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL del centre
de treball de Vic
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