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MEMÒRIA

1. – OBJECTE
Complimentant l’encàrrec rebut de l'Alcaldia, es redacta la present memòria valorada amb
l'objectiu de definir les partides necessàries per portar a terme els treballs de suport a les
Brigades Municipals per al muntatge i desmuntatge d’actes i la recollida de restes vegetals
i mobles vells de Sant Fost de Campsentelles 2019.
Aquesta memòria valorada forma part de la documentació tècnic - administrativa per a la
tramitació de la contractació de serveis per el procediment de obert simplificat abreviat
d’acord al article 159.6 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

2. – PROMOTOR DEL PROJECTE
El promotor d’aquest treball es l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

3.- ANTECEDENTS
En el municipi de Sant Fost des de fa anys es porta a terme un servei als veïns consistent
en la recollida de les restes vegetals provinents de la poda d’arbrar i arbustiu, i de mobles
vells, així com degut a la composició de les Brigades Municipals sempre ha estat
necessària la col·laboració externa a l’hora de muntar i desmuntar actes i espectacles amb
l’assistència d’algun camió grua.
L’Ajuntament necessita una memòria valorada que defineixi les necessitats de vehicles i
personal per poder realitzar les feines esmentades anteriorment.

4. – IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

NECESSARIS

PER

AL

CORRECTE

4.1.- Camió bolquet de 18 T amb grua de 140 T/m, de 16 metres amb dues funcions a
punta, amb una caixa de mínim 10 m3.
4.2.- Camió amb compactadora de 22 m3 de 26 T de recollida posterior amb tremuja de
gran capacitat i poca alçada.

5. – DESCRIPCIÓ DEL TREBALLS PERIÒDICS I ESPORÀDICS A REALITZAR
5.1.- Recollida amb camió amb compactadora amb conductor i dos operaris, dos cops per
seTana, preferiblement dilluns i dimarts, amb una previsió de 8 hores diàries, de les restes
vegetals dipositats pels veïns, provinents de poda o arranjament de jardins.
5.2.- Recollida amb camió bolquet amb grua un cop per seTana amb conductor i dos operaris, a
definir pels Serveis Tècnics Municipals, dels mobles vells dipositats i notificats pels veïns.
5.3.- Recolzament a les Brigades Municipals en el muntatge i desmuntatge d’actes i espectacles
amb camió bolquet amb grua amb conductor, cada vegada que així ho estableixin els Serveis
Tècnics Municipals.
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6. – TERMINI D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS DE RECOLZAMENT
Els serveis descrits definits a la present memòria, s’executarà durant l’any 2019, i en
termini màxim de 3 mesos des de la data de signatura del contracte.

7. – LLICÈNCIES
L’empresa adjudicatària del servei haurà d’estar degudament al dia pel que fa a llicències
d’activitat i urbanístiques.

7. – GESTIÓ DE RESIDUS
L'adjudicatari del servei serà el responsable de la correcta gestió dels residus, que seran
lliurats a un gestor autoritzat pel seu reciclatge, i/o a l'abocador que determini
l'Administració.
8. - REVISIÓ DE PREUS
Atesa la durada que es preveu per a l'execució dels treballs, no es contempla la possibilitat
de l'aplicació de revisió de preus.
9. – PREUS UNITARIS
H

Camió bolquet de 18 T amb grua de 140 T/m, de 16 metres amb dues
funcions a punta, amb una caixa de mínim 10 m3 (Hora diürna no

festiva).

63,00 €

Camió amb compactadora de 22 m3 de 26 T de recollida posterior
amb tremuja de gran capacitat i poca alçada (Hora diürna no
festiva)

63,00 €

H

Peó de camió amb compactadora (Hora diürna no festiva)

25,00 €

H

Camió bolquet de 18 T amb grua de 140 T/m, de 16 metres amb dues
funcions a punta, amb una caixa de mínim 10 m3 (Hora diürna festiva).

75,00 €

Camió amb compactadora de 22 m3 de 26 T de recollida posterior
amb tremuja de gran capacitat i poca alçada (Hora diürna festiva)

75,00 €

H

Peó de camió amb compactadora (Hora diürna festiva)

30,00 €

H

Camió bolquet de 18 T amb grua de 140 T/m, de 16 metres amb dues
funcions a punta, amb una caixa de mínim 10 m3 (Hora nocturna).

75,00 €

Camió amb compactadora de 22 m3 de 26 T de recollida posterior
amb tremuja de gran capacitat i poca alçada (Hora nocturna)

75,00 €

Peó de camió amb compactadora (Hora nocturna)

30,00 €

H

H

H

H
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H

H

H

Camió bolquet de 18 T amb grua de 140 T/m, de 16 metres amb dues
funcions a punta, amb una caixa de mínim 10 m3 (Hora nocturna i

festiva).

85,00 €

Camió amb compactadora de 22 m3 de 26 T de recollida posterior
amb tremuja de gran capacitat i poca alçada (Hora nocturna i
festiva)

85,00 €

Peó de camió amb compactadora (Hora nocturna i festiva)

35,00 €

10. – PRESSUPOST DE CONTRACTE
El pressupost per portar a terme els treballs de suport a les Brigades Municipals per al
muntatge i desmuntatge d’actes i la recollida de restes vegetals i mobles vells de Sant Fost
de Campsentelles, és de 40.144,41 €.

11. – CONCLUSIONS
L’execució del servei comprés en aquesta memòria valorada, s’ajustarà a allò que s’indica
quan a definicions tècniques. Qualsevol variació haurà de tenir el vist i plau dels Serveis
Tècnics Municipals.

Sant Fost de Campsentelles, març de 2019
L’arquitecte tècnic municipal

Oscar Gallardo Navarro
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