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Carmen Bosch Guix, secretària interventora de l’Ajuntament de Forallac,
CERTIFICO: A reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’Acta
corresponent, que la Junta de Govern Local en sessió de data 16 d’abril de
2019, va adoptar, entre altres, el següent acord:
«La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de juliol de 2016, va aprovar
l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert amb varis criteris
d’adjudicació i tramitació ordinària, dels serveis de recollida i transport de
residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi
de Forallac.
La Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2016 va adjudicar
el contracte, formalitzat el 23 de desembre de 2016, a l’empresa Servitransfer,
SL pel preu ofertat de 678.974,08 €, IVA exclòs, pel termini de quatre anys.

La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu capgirar les proporcions entre la
recollida selectiva i el tractament final i passar de les proporcions actuals del
30% de selectiva i 70% de tractament final, al 70% de selectiva i el 30% de
tractament final, posant-se com a fites reciclar el 50% de la brossa l’any 2020, i
el 70% l’any 2030.
Per cada tona d’escombraries no reciclables que es porta a l’abocador (la
fracció coneguda com a rebuig), cada municipi ha de pagar un cànon. El preu
per tona de rebuig recollida el fixa l’Agència Catalana de Residus. L’any 2016
va passar de 19 euros/tona a 24,5 euros/tona. La idea de l’Agència Catalana de
Residus és arribar a establir l’any 2020 un cànon que s’acosti als 30
euros/tona. Aquest cost de gestió dels residus municipals es finança amb les
taxes municipals que paguen els ciutadans, per tant els ciutadans dels
ajuntaments que més rebuig generen han de pagar més car el rebut de les
escombraries.
Atès que el model de recollida vigent al nostre municipi, basat en la segregació
de la brossa en cinc fraccions, no està aportant uns resultats que ens facin
convergir amb els objectius marcats per la Unió Europea, ni a curt ni a llarg
termini, cal apostar per nous models de recollida d’escombraries orientats a
aquest objectiu. L’avaluació dels percentatges de recollida selectiva i els
percentatges de presència d’impropis demostren que actualment el model més
efectiu és el model de recollida selectiva porta a porta que consisteix en què els
dies indicats per a cada fracció de brossa, cada veí la diposita en contenidors
específics davant de casa seva.
Per les raons exposades s’ha considerat convenient iniciar la implantació
progressiva d’aquest sistema de recollida porta a porta començant pel nucli de
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El sistema actual a Forallac és la recollida selectiva dels residus que han estat
separats en origen i dipositats en contenidors afectes al servei situats a la via
pública, de les següents fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró,
vidre i rebuig.

Ajuntament de Forallac
Fonteta, motiu pel qual procedeix modificar el contracte formalitzat el 23 de
desembre de 2016 amb l’empresa que presta el servei.
Segons l’estudi de costos redactat a instància de l’Ajuntament per Servitransfer,
SL i informat favorablement pels Serveis tècnics municipals, la implantació del
sistema comportarà un increment del cost del servei per import de 22.151,68
€/any que representa una modificació del contracte per import de 36.919,47 €,
preveient que s’implanti a partir de l’1 de maig de 2019 i fins el 31 de
desembre de 2020, data en la qual finalitzarà el contracte de prestació del
servei.
Atès que aquest import representa un increment del 5,44% del preu inicial del
contracte, IVA exclòs.
Vist l’informe emès per la secretària interventora.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la primera modificació del contracte del servei de recollida i
transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria
al municipi de Forallac, adjudicat a l’empresa Servitransfer, SL, consistent en
modificar el sistema de recollida en el nucli de Fonteta implantant el sistema
porta a porta.

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària assenyalant que en el termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al del rebut de la notificació del
present acord, haurà de procedir al reajustament corresponent de la garantia
definitiva en l'import de 2.030,57 €, de conformitat amb el que disposa l’article
109.3 del TRLCSP.
Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària per tal que el dia que oportunament
se li indiqui, es personi en aquest Ajuntament als efectes de formalitzar la
modificació del contracte, de conformitat amb l’article 153 del TRLCSP.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquest acord, i especialment,
per a la formalització en document administratiu de la modificació aprovada.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a Servitransfer, SL, als efectes oportuns.
Setè.- Publicar la modificació del contracte al perfil de contractant.»
Forallac, document signat electrònicament.
Vist i plau
L’alcalde
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació del
contracte, i que durant l’any 2019 (de l’1 de maig al 31 de desembre) importa la
quantitat de 16.244,57 €, IVA inclòs, que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 1621.22700; i durant l’any 2020 (de l’1 de gener al 31 de
desembre) importa la quantitat de 24.366,84 €, IVA inclòs, que anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària que s’habiliti a l’efecte per a l’exercici 2020.

