105-19 EELL
Assumpte: Informe de necessitats per a la contractació dels serveis de recollida de residus, neteja
viària, deixalleria i recollida de fibrociment de Palau-solità i Plegamans.

Identificació de l’expedient
És objecte del present informe argumentar les necessitats de contractar el serveis de recollida
de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment de Palau-solità i Plegamans, per
l’any 2020, conforme allò establert a l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.
Informo
1. Necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació
de les prestacions corresponents i la seva relació amb l’objecte del contracte, que deurà ser
directa, clara i proporcional:
Els ens locals tenen competència en la recollida i tractament de residus i en el servei de
neteja viària, com estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim
local (article 25 i 26) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (articles 66 i 67). Competències
considerades com a obligacions mínimes i serveis obligatoris.
La necessitat de la prestació de la recollida de residus es basa en el principi general de
sostenibilitat en el cicle de vida i de contribució a la lluita contra el canvi climàtic. De manera
que correspon promoure la implantació de totes aquelles mesures de foment de prevenció,
reutilització i reciclat de residus, i evitar que els residus es destinin a abocadors o
incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els
requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres
originàries.
La neteja viària d’un municipi és un servei, la importància i necessitat del qual es posa de
manifest, precisament, quan és inexistent o no es realitza correctament. La neteja dels espais
públics d’un municipi afecta directament a la població i a la seva qualitat de vida, alhora que el
seu caràcter transversal té una influència amb molts altres factors, com el creixement
econòmic del municipi.

2. Informe d’insuficiència de mitjans:
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans no té mitjans personals suficients per cobrir les
necessitats d’aquest servei així com la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla
per limitacions pressupostàries. Motius pels quals es fa necessari iniciar un procés de
contractació per a la realització de la recollida de residus municipals, el servei de neteja viària
deixalleria, i recollida de fibrociment tal com es defineixen en el plec de condicions tècniques
que s’adjunta a aquest informe.
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3.- Procediment de contractació elegit:
La contractació que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació harmonitzada i
es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació,
en virtut d’allò establert pels articles 145,146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
4.- Justificació dels criteris que caldrà tenir en consideració per l’adjudicació del contracte:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per
a cadascun d’ells:
Lot 1. Servei de recollida de residus municipals.
Codi Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre
C)
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
a.2
Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora
de l’horari de treball.
a.3
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte.
Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei de recollida.
b.2
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
b.3
Gestió de residus fora dels contenidors i control de
desbordaments.
b.4
Manteniment de contenidors.
b.5
Manteniment de vehicles i maquinària.
b.6
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
b.7
Millora contínua i flexibilitat del servei.
Total

Fins a 60 punts
Fins a 25 punts
Fins a 25 punts
Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
100 punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de treball.
S’aplicarà la següent fórmula:

P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
Es considerarà el percentatge d’augment sobre el salari brut anual, el qual es pot aplicar a
qualsevol dels conceptes salarials, sou base o complements salarials, fet que serà resultat de
la negociació col·lectiva posterior.
Es considerarà el percentatge d’augment de totes les categories laborals, a excepció de la
coordinació.
Es fixa un topall percentual d’un 5% de mitjana, podent aplicar un augment diferent per a cada
categoria laboral a subrogar, mentre la mitjana percentual sigui del 5%.
Cal presentar el quadre que figura a l’annex 1 per valorar aquest criteri.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
B: Percentatge de l’oferta que es valora.
Es consideraran les ofertes que proposin un augment percentual que s’aplicarà a les
persones que executin el contracte. Les ofertes que no proposin cap augment tindran una
puntuació de 0 punts.
Dins l’avaluació qualitativa de la millor relació qualitat-preu de les propostes, es tindrà en
compte la millora de les condicions salarials de les persones encarregades de l’execució del
contracte que l’empresa licitadora proposi aplicar, partint de les condicions salarials previstes
en el conveni col·lectiu sectorial de referència.
La vinculació d’aquesta proposta de millora a l’objecte del contracte es manifesta de manera
rellevant en els contractes que consumeixen essencialment mà d’obra, de manera que la
millora salarial és un aspecte influent de la prestació, ja que el criteri es refereix al factor
treball (condicions salarials), component essencial del procés de prestació del servei.
El salari baix i una baixa valoració social del treball són factors de l’entorn laboral que poden
causar estrès laboral (adaptació de Cox et al. 2000). L’estrès laboral, cada vegada més, té
repercussions més significatives, ja que afecta el benestar físic i psíquic de la persona
treballadora, a més del funcionament de l’organització. Segons l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, gairebé 5 de cada 10 malalties relacionades amb la feina tenen a veure amb

l’estrès laboral. L’impacte que l’estrès té en la salut és variable, però el fet d’estar-hi sotmès
pot contribuir a causar malaltia.
La finalitat de la clàusula no és la regulació de la negociació col·lectiva, sinó que les empreses
en l’execució del contracte apliquin condicions salarials superiors a les que tenen, la qual cosa
s’emmarca en el contingut d’un contracte a l’emparament del regulat per la normativa de
contractació pública, en base a la prestació de seleccionar la millor oferta per al compliment
dels fins que es pretenen satisfer, vinculada exclusivament a la correcta execució del
contracte i no projecta els seus efectes sobre l’organització general de les empreses
licitadores.
La millora salarial serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta adjudicatària
del contracte ha presentat oferta a aquest criteri. Per tal de controlar el seu compliment en
fase d’execució del contracte, s’hauran de presentar mensualment el butlletí de cotització TC2 on consta la relació nominal de persones treballadores.
Per a l’aplicació d’aquest criteri s’ha seguit la Directriu 1/2019, de la Direcció General de
contractació pública per la qual es fixen criteris per a l’aplicació de les clàusules de millores
laborals i salarials com a criteri de valoració en determinats contractes.

b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
recollida selectiva, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona
execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta
considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. Es valorarà l'aportació de
càlculs justificatius i la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es considerarà
l'eficiència i eficàcia dels serveis de recollida, tenint en compte la composició d'equips, la
distribució de tasques, la millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions, disseny de
rutes i horaris de pas per minimitzar impactes i rendiments.
També es considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió
de l'oferta.
b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la supervisió
del mateix.
b.3) Gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments.
Idoneïtat i adaptació de les propostes per la gestió de residus fora dels contenidors i control
de desbordaments. De la mateixa manera que es valoraran les actuacions d’educació
encaminades a reduir aquest problema i la proposta de campanyes de sensibilització ambiental
b.4) Manteniment de contenidors
Es valorarà la idoneïtat i adequació dels servei de manteniment de contenidors (iglús i
contenidors per a la FORM i resta), considerant: hores i personal dedicats al manteniment i al
rentat de contenidors, temps de resposta en incidències, estocs de peces, canvi de bateries,
etc.

b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de tallers
propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per permetre una
major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi les revisions dels
vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el correcte funcionament
dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el format de substitució dels
vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.
b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.
b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració de
la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos materials i/o
humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei, per prestar el
servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en cas d'avaries per tal
de garantir la continuïtat del servei.
Lot 2. Servei de neteja viària.
Codi Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre C)
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
a.2
Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de
l’horari de treball.
a.3
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte.
Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
b.1
Proposta organitzativa del servei de neteja.
b.2
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
b.3
Neteja del mercat ambulant.
b.4
Neteja dels actes festius.
b.5
Manteniment de vehicles i maquinària.
b.6
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
b.7
Millora continua i flexibilitat del servei.

Fins a 60 punts
Fins a 25 punts
Fins a 25 punts
Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.
S’aplicaran les mateixes fórmules que als apartats a.1, a.2 i a.3 del lot 1.
b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
neteja viària, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona execució
del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats al plec tècnic i
es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta considerant tots els
elements organitzatius, materials, humans, etc. Es valorarà l'aportació de càlculs justificatius i
la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es considerarà l'eficiència i eficàcia
dels serveis de neteja, tenint en compte la composició d'equips, la distribució de tasques, la

millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions, disseny de rutes i horaris de pas per
minimitzar impactes, prioritzar zones de major ús i minimitzar el desplaçament dels recursos
per aconseguir major rendiments. Es tindrà en compte la idoneïtat i adaptació del
plantejament dels serveis de caiguda de fulles i dels serveis de desbrossat i retirada de
vegetació espontània. També es considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat
per a la comprensió de l'oferta.
b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la supervisió
del mateix.
b.3) Neteja del mercat ambulant.
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja del mercat ambulant dels dissabtes.
b.4) Neteja dels actes festius
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja dels actes festius.
b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de tallers
propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per permetre una
major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi les revisions dels
vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el correcte funcionament
dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el format de substitució dels
vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.
b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.
b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració de
la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos materials i/o
humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei, per prestar el
servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en cas d'avaries per tal
de garantir la continuïtat del servei.
Capacitat de resposta i reorganització en cas de serveis excepcionals/emergència, mitjans
materials per afrontar aquest tipus de serveis: esllavissades, temporals o qualsevol altre
situació d’emergència o de força major i la claredat i concreció dels programes alternatius
enfront d’aquestes situacions.
Lot 3. Servei de deixalleria municipal.
Codi Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre
C)
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
a.2
Realització de tallers de reciclatge i reparació.
a.3
Hores d’assessorament en autoreparació.
a.4
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte.

Fins a 60 punts
Fins a 20 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts

Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre
B)
b.1
Proposta organitzativa del servei.
b.2
Proposta de sensibilització ambiental
Total

Fins a 40 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts
100 punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.
Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i reparació de
la deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.
a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.
Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament
d’una persona encarregada.
a.4) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
Es valorarà de la mateixa manera que el criteri a.3 del lot 1.

b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
gestió de la deixalleria, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona
execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats al
plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta
considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. També es considerarà la
concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de l'oferta.
b.2) Proposta de sensibilització ambiental
Es valorarà el plantejament d’actuacions de sensibilització ambiental i el grau d’integració de
l’educació ambiental en la gestió de la instal·lació, amb la finalitat que la deixalleria sigui una
bona eina de comunicació per a la ciutadania.
Lot 4. Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural.
Codi Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre Fins a 100 punts
C)
b.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora
Fins a 100 punts
Total
100 punts
Per a aquest lot, hi ha un criteri únic relacionat amb la millora del preu ofert:
a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 100 punts.
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.

5.- Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional:
El lot 3 del contracte té caràcter reservat i, per tant, només poden concórrer Centres
especials de treball d’Iniciativa social (CET) inscrits en el Registre de Centres Especials de
Treball que correspongui, o bé Empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de
desembre.
5.1. La solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà mitjançant:
El volum anual de negoci de l’empresa licitadora, referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats, ha de ser al menys 1,5 vegades sobre el valor anual mitjà del contracte
del lot/s al que s’opti.

El càlcul del valor mitjà del contracte consisteix en dividir el valor estimat del contacte del
lots/s al que s’opti, pel nombre de mesos de durada del contracte i el resultat multiplicat per
dotze.
Aquest requisit sobre el volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil.
5.2.- La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims tres anys
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte
del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure els impostos indirectes, en
l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per 100 del valor estimat de l’anualitat
mitjana del contracte del lot/s al que s’opti.
El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està
enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els dos
primers dígits del respectiu codi CPV.
L’acreditació d’aquesta solvència es durà a terme mitjançant la presentació dels certificats de
bona execució emesos per les empreses o administracions publiques contractants.
6.- Termini del contracte.
El contracte tindrà una durada d’un any, a comptar a partir de la formalització del contracte.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte es podrà prorrogar de mutu acord un any més
(1+1), mitjançant acord exprés de l’òrgan de contractació, si no existeix denúncia del
contracte per alguna de les parts amb tres mesos d'antelació.

7.- Preu del contracte

Despeses personal
Despeses
d'explotació
Total costos directes
Costos indirectes: Despeses
generals (4%) i benefici
industrial (4%)
Total (sense IVA)
IVA 10% (lots 1, 2 i 3)
IVA 21% (lot 4)
IVA
Total

Lot 1. Recollida
de residus
751.679,24 €

Lot 2. Neteja
viària
400.792,45 €

Lot 3.
Deixalleria
62.148,21 €

Lot 4. Recollida
Total
fibrociment
1.700,00 € 1.216.319,90 €

276.400,10 €
1.028.079,34 €

66.660,68 €
467.453,13 €

20.045,80 €
82.194,01 €

1.040,00 €
364.146,58 €
2.740,00 € 1.580.466,48 €

82.246,35 €

37.396,25 €

6.575,52 €

1.110.325,69 €

504.849,38 €

88.769,53 €

111.032,57 €

50.484,94 €

8.876,95 €

219,20 €

126.437,32 €

2.959,20 € 1.706.903,80 €

621,43 €
166.572,68 €
1.221.358,26 €

555.334,32 €

97.646,48 €

3.580,63 € 1.877.919,69 €

L’import previst per a l’execució del contracte és de 1.877.919,69 € (IVA inclòs) per 1 any de
durada del contracte.
En cas d’exhaurir la pròrroga d’1 any, l’import total serà de 3.755.839,38 € (IVA inclòs).
El càlcul del preu del contracte s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
del servei. El detall de les partides i l’import de cadascuna de les mateixes, es pot consultar a
l’annex 2 del present informe.
Dins dels costos directes, el càlcul de les despeses de personal que s’estima necessari per a
la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu actual
“Convenio colectivo suscrito entre Procedimientos de Aseo Urbano PAU SA y la
representación de los trabajadores adscritos a los Servicios de recogida de residuos sólidos
urbanos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Palau Solita i Plegamans (Barcelona)”.
El mètode de càlcul aplicat per a determinar el preu del contracte s’ha basat en el número
mínim de personal que s’ha d’adscriure al contracte segons la seva categoria professional, la
dedicació al servei en règim de jornada complerta/parcial, en les despeses indirectes
estimades per a realitzar les prestacions, i el benefici industrial i despeses generals estimades
d’acord amb els costos assumits.
8.- Valor estimat del contracte, amb indicació de tots els conceptes que l’integren:
El valor estimat del contracte inclou el preu del contracte (IVA exclòs), més les pròrrogues i

l’import estimat de les possibles modificacions durant les dues anualitats, com s’indica en el
següent detall:
Import del
contracte (1 any)
1.706.903,80 €

Import
possible
modificació
161.517,51 €

Import
corresponent a
l’eventual pròrroga
(1 any més)
1.706.903,80 €

Import
possibles
modificacions
161.517,51 €

Total VEC
(IVA exclòs)
3.736.842,61 €

Només es preveuen possibles modificacions als lots 1 i 2.

9. Pressupost base de licitació:

Total (sense IVA)
IVA 10% (lots 1, 2 i 3)
IVA 21% (lot 4)
IVA
Total

Lot 1. Recollida
de residus
1.110.325,69 €

Lot 2. Neteja
viària
504.849,38 €

Lot 3.
Deixalleria
88.769,53 €

111.032,57 €

50.484,94 €

8.876,95 €

Lot 4. Recollida
Total
fibrociment
2.959,20 € 1.706.903,80 €

621,43 €
171.015,89 €
1.221.358,26 €

555.334,32 €

97.646,48 €

3.580,63 € 1.877.919,69 €

10. Decisió de dividir en lots l’objecte del contracte:
Als efectes d’adjudicació, el servei es divideix en els lots que a continuació s’indiquen, sent
possible presentar oferta per un o diversos lots:
- Lot 1. Servei de recollida de residus municipals.
- Lot 2. Servei de neteja viària.
- Lot 3. Servei de gestió de la deixalleria municipal (caràcter reservat).
- Lot 4. Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural.
Aquest contracte es divideix en quatre lots atenent als serveis que es pretenen contractar i
que es poden identificar com a quatre unitats funcionals, que poden funcionar de forma
totalment independent.
Així doncs, la divisió en lots proposada respecta el principi general de necessitat de divisió en
lots així com al fet que cada un d’ells és susceptible d’utilització o aprofitament separat i
constitueix una unitat funcional.
Amb aquesta divisió en lots, es pretén augmentar la competència i facilitar la participació de
les PYMES en la contractació pública (considerant 78 de la Directiva 2014/24/CE). Al mateix
temps que es busca una execució més detallada de cada lot i en conseqüència, una millor i
més òptima prestació dels serveis.

Un dels motius de la divisió en lots és la possible futura mancomunació del servei de recollida
de residus en un futur, compartint l’organització del servei entre els municipis de Sentmenat i
Polinyà, ja que a través del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ja s’ha
realitzat un estudi previ d’aquesta possibilitat.
Les empreses que es presentin per a la licitació del lot 3, Servei de gestió de la deixalleria
municipal, hauran d’acreditar la seva condició de Centre Especial de Treball, mitjançant
l’aportació de la resolució del departament competent de la Generalitat de Catalunya, o quan
s’escaigui, de l’organisme que correspongui per raó de la matèria i territori, així com també del
document que acrediti la seva inscripció en el Registre de centres especials de treball de
Catalunya.

11. Modificacions del contracte
Les causes que poden comportar una modificació del contracte són les següents:

Canvis en la generació d’alguna de les fraccions dels residus municipals, que comporti
augment/disminució de freqüències de recollida, dins l’.

Realització de nous actes festius, repetitius en el temps i no regulats al plec de
prescripcions tècniques.
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 10%.
En els lots 3 i 4 no es preveuen modificacions.
Es tindrà en compte si en el còmput final de serveis i costos es compensen els ajustos
realitzats abans de procedir a qualsevol modificació del contracte a nivell econòmic.

12. Pagament de les factures
El pagament de les factures es realitzarà de forma mensual, d’acord amb el calendari de
pagaments previst per l’Ajuntament.
La retribució al contractista es composa del preu per la prestació del servei, d’acord amb
l’oferta que resulti adjudicatària. Per tant, l’import a satisfer per l’Ajuntament al contractista
correspondrà a l’import anual del contracte adjudicat, expressat en l’oferta econòmica que
resulti adjudicatària.
El contractista facturarà mensualment els serveis prestats per una dotzena part de l’import
anual d’adjudicació de cada lot.

13. Subcontractació
La contractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb tercers estarà
subjecte als requisits establerts a l’article 211 LCSP.

Cal que indiqueu al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que teniu intenció de
subcontractar. I una vegada adjudicada la licitació, comunicar per escrit a l'òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de
l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant
que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Només es poden preveure i s’acceptaran subcontractacions per tasques que es justifiquin
secundàries, accions puntuals o en moments de pics de feina, tals com: manteniment de
vehicles i maquinària, maquinaria de reserva o serveis puntual en lloguer, manteniment de
contenidors, lloguer de maquinària específica per neteges especials o per retirada d’algun
tipus d’abocador, etc.

14. Codi CPV
Els codis CPV assignats a aquests serveis són:
Lot 1
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d’escombraries
90511400-6 Servei de recollida de paper
90512000-9 Serveis de transport de residus
Lot 2
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers
90611000-3 Serveis de neteja de carrers
90612000-0 Serveis d'escombrat de carrers
Lot 3
90500000-2

Serveis relacionats amb desaprofitaments i residus

Lot 4
90650000-8 Serveis de retirada d’amiant

15. Subrogació del personal
Com annex s’adjunta la taula que mostra el detall del personal a subrogar.
16. Membres proposats per a formar part de la Mesa de contractació:
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna
Vocals:
Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor de Gestió Ambiental
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics.
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament.

Sr. Esaú Soto Martínez, interventor municipal.
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà.
Per tot això exposat, proposo que, es liciti el “Servei de recollida de residus, neteja
viària, deixalleria i recollida de fibrociment de Palau-solità i Plegamans, per l’any 2020”
amb la possibilitat de pròrroga del contracte per un any més.
La despesa s’assignarà a les aplicacions pressupostàries, del pressupost de 2020 i a les
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del
contracte:
30404
30404
30404

16210 22710
16240 22711
16300 22700

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS
SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DEIXALLERIA
NETEJA I HIGIENE VIES PÚBLIQUES

I perquè així consti, als efectes que es considerin oportuns, es lliura el present informe.
Palau-solità i Plegamans, 16 de setembre de 2019
La tècnica de Medi Ambient
Ester Estadella Llovet

Annex 1: Valoració del criteri d'adjudicació: Salari de les persones treballadores
ocupades en l’execució del contracte
Lot 1. Recollida de residus
Categoria
Conductor nit (subrogat)
Conductor nit (subrogat)
Conductor nit (subrogat)
Peó nit (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Peó dia (subrogat- del torn de
nit)
Aux. Administratiu (subrogat)
Aux. Administratiu (subrogat)
Educador/inspector ambiental
Mitjana

Quantitat
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Brut anual
Increment
(sense
percentual
increment)
29.278,20 €
24.498,96 €
24.012,84 €
21.079,56 €
32.287,20 €
25.776,12 €
23.548,44 €
20.996,88 €
21.504,12 €
10.518,12 €
5.339,40 €
17.577,48 €
15.193,20 €
6.753,60 €
12.294,48 €
5,00%

Lot 2. Neteja viària
Categoria
Cap d'equip
Maquinista 1 (subrogat)
Maquinista 2 (subrogat)
Peó 1 (subrogat)
Peó 2 (subrogat)
Peó 3 (subrogat)
Peó 4 (subrogat)
Peó 5 (subrogat)
Peó 6 (subrogat)
Peó 7 (nou)
Peó 8 (nou)
Peó (fulles)
Mitjana

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Brut anual
Increment
(sense
percentual
increment)
22.761,36 €
18.976,20 €
18.976,20 €
18.976,20 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €
4.394,40 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €
5,00%

Lot 3. Gestió deixalleria
Categoria
Peó especialista (subrogat)
Peó especialista
Mitjana

Quantitat
1
1

Brut anual
Increment
(sense
percentual
increment)
18.963,36 €
18.976,20 €
5,00%

Annex 2: Estudi econòmic per lots
Lot 1. Recollida de residus
Despeses de personal anual
Categoria

Quantitat

Coordinador (subrogat)
Conductor nit (subrogat)
Conductor nit (subrogat)
Conductor nit (subrogat)
Peó nit (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Conductor dia (subrogat)
Peó dia (subrogat- del torn de nit)
Aux. Administratiu (subrogat)
Aux. Administratiu (subrogat)
Educador/inspector ambiental (nou)

1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Brut anual
Salari brut
(sense
anual
increment)
36.237,00 € 36.237,00 €
29.278,20 € 30.742,11 €
24.498,96 € 25.723,91 €
24.012,84 € 25.213,48 €
21.079,56 € 22.133,54 €
32.287,20 € 33.901,56 €
25.776,12 € 27.064,93 €
23.548,44 € 24.725,86 €
20.996,88 € 22.046,72 €
21.504,12 € 22.579,33 €
10.518,12 € 11.044,03 €
5.339,40 €
5.606,37 €
17.577,48 € 18.456,35 €
15.193,20 € 15.952,86 €
6.753,60 €
7.091,28 €
12.294,48 € 12.909,20 €

Càrregues
socials
31,40%
36,60%
36,60%
36,60%
33,50%
36,60%
36,60%
36,60%
36,60%
36,60%
36,60%
100,64%
33,50%
33,50%
32,60%
34,70%

Cost empresa
47.615,42 €
41.993,72 €
35.138,86 €
68.883,23 €
206.837,91 €
46.309,53 €
36.970,69 €
33.775,53 €
30.115,82 €
30.843,36 €
15.086,14 €
11.248,62 €
24.639,23 €
21.297,07 €
9.403,04 €
17.388,70 €

Increment IPC Suplències
Suplències
2020
vacances estiu absentisme
1,50%
9,58%
3%
48.329,65 €
4.629,98 €
1.449,89 €
42.623,63 €
4.083,34 €
1.278,71 €
35.665,94 €
3.416,80 €
1.069,98 €
69.916,48 €
6.698,00 €
2.097,49 €
209.940,48 €
20.112,30 €
6.298,21 €
47.004,17 €
4.503,00 €
1.410,13 €
37.525,25 €
3.594,92 €
1.125,76 €
34.282,16 €
3.284,23 €
1.028,46 €
30.567,56 €
2.928,37 €
917,03 €
31.306,01 €
2.999,12 €
939,18 €
15.312,43 €
1.466,93 €
459,37 €
11.417,35 €
1.093,78 €
342,52 €
25.008,82 €
2.395,85 €
750,26 €
21.616,52 €
2.070,86 €
648,50 €
9.544,08 €
914,32 €
286,32 €
17.649,53 €
1.690,82 €
529,49 €

Vestuari

Cost total
anual

240,00 € 54.649,52 €
240,00 € 48.225,68 €
240,00 € 40.392,72 €
480,00 € 79.191,97 €
1.680,00 € 238.030,99 €
240,00 € 53.157,30 €
240,00 € 42.485,93 €
240,00 € 38.834,86 €
240,00 € 34.652,96 €
240,00 € 35.484,31 €
240,00 € 17.478,74 €
120,00 € 12.973,65 €
240,00 € 28.394,93 €
24.335,88 €
10.744,73 €
100,00 € 19.969,84 €

Dedicació
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,28%
25,00%
100,00%
76,90%
38,21%
66,60%

Cost anual
27.324,76 €
48.225,68 €
40.392,72 €
79.191,97 €
238.030,99 €
53.157,30 €
42.485,93 €
38.834,86 €
34.652,96 €
35.484,31 €
17.478,74 €
12.973,65 €
28.394,93 €
24.335,88 €
10.744,73 €
19.969,84 €
751.679,24 €

Depeses d'explotació anual
Descripció
Recol.lector 9 m3
Recol.lector 18 m3
Recol.lector 23 m3
Camió compactador amb grua
Camió amb grua i ganxo
Camió cisterna
Vehicle caixa oberta amb plataforma i grua
Vehicle inspecció
Smartphones
Manteniment contenidors
Eines
Prevenció riscos laborals
Manteniment sistemes informàtics
Quota mensual lectors cubells
Subministres

Unitats
1
1
2
2
1
1
1
1
23
600
1
23
1
12

Jornades
anuals totals
261
261
520
891
237
75
261
156

Preu unitari
72,60
96,00
99,00
95,40
114,00
114,00
74,10
66,50
80,00
3,00

Combustible i
Assegurances
manteniment
18.948,60 €
1.100,00 €
25.056,00 €
1.100,00 €
51.480,00 €
2.200,00 €
85.001,40 €
2.200,00 €
27.018,00 €
1.100,00 €
8.550,00 €
1.100,00 €
19.340,10 €
2.200,00 €
10.374,00 €
800,00 €

4.500,00 €
80,00
196,00

Cost total
anual
20.048,60 €
26.156,00 €
53.680,00 €
87.201,40 €
28.118,00 €
9.650,00 €
21.540,10 €
11.174,00 €
1.840,00 €
1.800,00 €
4.500,00 €
1.840,00 €
500,00 €
2.352,00 €
6.000,00 €

Dedicació
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cost anual
20.048,60 €
26.156,00 €
53.680,00 €
87.201,40 €
28.118,00 €
9.650,00 €
21.540,10 €
11.174,00 €
1.840,00 €
1.800,00 €
4.500,00 €
1.840,00 €
500,00 €
2.352,00 €
6.000,00 €
276.400,10 €

Resum estudi econòmic:
Despeses personal
Despeses d'explotació
Total costos directes
Costos indirectes: Despeses generals (4%) i benefici industrial (4%)
Total (sense IVA)
IVA (10%)
Total

751.679,24 €
276.400,10 €
1.028.079,34 €
82.246,35 €
1.110.325,69 €
111.032,57 €
1.221.358,26 €

Lot 2. neteja viària
Despeses de personal anual
Categoria
Coordinador (subrogat)
Cap d'equip
Maquinista 1 (subrogat)
Maquinista 2 (subrogat)
Peó 1 (subrogat)
Peó 2 (subrogat)
Peó 3 (subrogat)
Peó 4 (subrogat)
Peó 5 (subrogat)
Peó 6 (subrogat)
Peó 7 (nou)
Peó 8 (nou)
Peó (fulles-3 mesos)
Hores extres per neteja de festes

Brut anual
(sense
increment)

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

36.237,00 €
22.761,36 €
18.976,20 €
18.976,20 €
18.976,20 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €
4.394,40 €
17.577,48 €
17.577,48 €
17.577,48 €

Salari brut
anual
36.237,00 €
23.899,43 €
19.925,01 €
19.925,01 €
19.925,01 €
18.456,35 €
18.456,35 €
18.456,35 €
18.456,35 €
4.614,12 €
18.456,35 €
18.456,35 €
18.456,35 €
40.000,00 €

Càrregues
socials
31,40%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%
97,54%
33,50%
33,50%
33,50%
33,50%

Cost
empresa
47.615,42 €
31.905,74 €
26.599,89 €
26.599,89 €
26.599,89 €
24.639,23 €
24.639,23 €
24.639,23 €
24.639,23 €
9.114,73 €
24.639,23 €
24.639,23 €
24.639,23 €
53.400,00 €

Increment IPC
mig 2021
3,00%
48.329,65 €
32.862,91 €
27.397,89 €
27.397,89 €
27.397,89 €
25.378,41 €
25.378,41 €
25.378,41 €
25.378,41 €
9.388,17 €
25.378,41 €
25.378,41 €
25.378,41 €

Suplències
Suplències
vacances
absentisme
estiu
9,58%
3%
4.629,98 €
1.449,89 €
3.148,27 €
985,89 €
2.624,72 €
821,94 €
2.624,72 €
821,94 €
2.624,72 €
821,94 €
2.431,25 €
761,35 €
2.431,25 €
761,35 €
2.431,25 €
761,35 €
2.431,25 €
761,35 €
2.431,25 €
2.431,25 €
2.431,25 €

761,35 €
761,35 €
761,35 €

Vestuari

240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
120,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €

Cost total
anual
54.649,52 €
37.237,06 €
31.084,54 €
31.084,54 €
31.084,54 €
28.811,01 €
28.811,01 €
28.811,01 €
28.811,01 €
9.508,17 €
28.811,01 €
28.811,01 €
28.811,01 €
53.400,00 €

Dedicació
50,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
25%

12

Cost anual
27.324,76 €
37.237,06 €
31.084,54 €
31.084,54 €
31.084,54 €
28.811,01 €
28.811,01 €
28.811,01 €
28.811,01 €
9.508,17 €
28.811,01 €
28.811,01 €
7.202,75 €
53.400,00 €
400.792,45 €

Depeses d'explotació anual
Descripció
Furgó amb equip de neteja a alta pressió
Escombradora aspiradora: Swingo 200
Escombradora mecànica: DULEVO 200
Escombradora aspiradora: Cleango 500
Vehicle motocarro: PIAGGIO, model APE TM-703
Tricicle elèctric (nous - subministrats per l'Ajuntament)
Bufador
Escombres, cabassos, carrets porta-cubells
Smartphones
Prevenció riscos laborals

Unitats

Combustible
1
1
1
1
3
4
12
12
12
12

2.152,80 €
2.354,63 €
9.418,50 €
10.764,00 €
1.500,00 €
100,00 €

Lubricants
86,11 €
94,19 €
376,74 €
430,56 €
86,11 €

Reparacions i
Pneumàtics
manteniment
450,00 €
215,28 €
1.125,00 €
235,46 €
4.500,00 €
941,85 €
5.250,00 €
1.076,40 €
450,00 €
215,28 €
210,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €

Raspalls
375,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Assegurances
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
800,00 €

Cost total
anual
3.904,19 €
5.684,27 €
18.237,09 €
20.520,96 €
9.154,17 €
1.240,00 €
2.400,00 €
3.600,00 €
960,00 €
960,00 €

Resum estudi econòmic:
Despeses personal
Despeses d'explotació
Total costos directes
Costos indirectes: Despeses generals (4%) i benefici industrial (4%)
Total (sense IVA)
IVA (10%)
Total

Dedicació
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cost anual
3.904,19 €
5.684,27 €
18.237,09 €
20.520,96 €
9.154,17 €
1.240,00 €
2.400,00 €
3.600,00 €
960,00 €
960,00 €
66.660,68 €

400.792,45 €
66.660,68 €
467.453,13 €
37.396,25 €
504.849,38 €
50.484,94 €
555.334,32 €

Lot 3. Deixalleria
Despeses de personal anual
Categoria

Quantitat

Peó especialista (subrogat)
Peó especialista (nou)

Brut anual
(sense
increment)
1 18.963,36 €
1 18.976,20 €
2

Salari brut
anual
19.911,53 €
19.925,01 €

Càrregues
socials
33,50%
33,50%

Cost
empresa
26.581,89 €
26.599,89 €

Suplències
Suplències
vacances
absentisme
estiu
3,00%
9,58%
3%
27.379,35 €
2.622,94 €
821,38 €
27.397,89 €
2.624,72 €
821,94 €

Increment IPC
mig 2021

Vestuari

240,00 €
240,00 €

Cost total
anual
31.063,67 €
31.084,54 €

Dedicació
100%
100%

Cost anual
31.063,67 €
31.084,54 €
62.148,21 €

Depeses d'explotació anual
Descripció
Manteniment compactadors
Verificació anual bàscula
Manteniment instal.lació
Sistema seguretat
Jardineria
Sistema contra incendis
Bufador
Escombres, cabassos,
Assegurança
Smartphones
Prevenció riscos laborals
Manteniment sistemes informàtics
Quota mensual programa informàtic
Subministres

Unitats

Preu unitat
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
12
1

2.152,80 €
1.573,00 €
2.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
100,00 €
100,00 €
3.000,00 €
80,00 €
80,00 €
500,00 €
350,00 €
4.000,00 €

Cost total
anual
2.152,80 €
1.573,00 €
2.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
3.000,00 €
160,00 €
160,00 €
500,00 €
4.200,00 €
4.000,00 €
20.045,80 €

Resum estudi econòmic:
Despeses personal
Despeses d'explotació
Total costos directes
Costos indirectes: Despeses generals (4%) i benefici industrial (4%)
Total (sense IVA)
IVA (10%)
Total

62.148,21 €
20.045,80 €
82.194,01 €
6.575,52 €
88.769,53 €
8.876,95 €
97.646,48 €

Lot 4. Recollida fibrociment
Despeses de personal anual
Tasques
Recollida
Transport

Depeses d'explotació anual
Descripció
Taxa d'entrada abocador autoritzat
Transport

Quantitat Preu unitari
10
100,00 €
10
70,00 €

Cost total
1.000,00 €
700,00 €
1.700,00 €

Quantitat
Preu unitari
1000 kg
0,34 €/Tn
10
70,00 €

Cost anual
340,00 €
700,00 €
1.040,00 €

Resum estudi econòmic:
Despeses personal
Despeses d'explotació
Total costos directes
Costos indirectes: Despeses generals (4%) i benefici industrial (4%)
Total (sense IVA)
IVA (21%)
Total

1.700,00 €
1.040,00 €
2.740,00 €
219,20 €
2.959,20 €
621,43 €
3.580,63 €

