
Aclariments a diverses consultes formulades sobre els plecs de prescripcions per a 

l’adjudicació del servei municipal de recollida dels residus sòlids urbans d’Alella 

 

Seguidament es dóna resposta a diversos dubtes i qüestions plantejats per tres 
empreses en relació al contingut dels plecs de prescripcions per a l’adjudicació del 
servei municipal de recollida dels residus sòlids urbans d’Alella 

 

Sol·licitud d’aclariments presentat a data 28/08/2014: 

Primer: Valor residual del recol·lector: 

Preguntes: “Hem d’assumir, per tant, aquest valor residual pendent d’amortitzar? Per tal 
de fer el càlcul del valor residual pendent, quina data d’inici del contracte hem de 
considerar?” 

A principis de 2011, és a dir, a l’inici del contracte que actualment s’està realitzant, 
l’Ajuntament d’Alella es va veure obligat a adquirir un nou vehicle per a la recollida 
dels residus sòlids urbans del municipi, atès que els dos vehicles que es preveien en la 
licitació no es van poder utilitzar.  

Les característiques d’aquest vehicle així com la taula d’amortització es poden 
consultar a l’annex 1 Dades aportades per l’empresa actual del servei. 

Tal com s’estableix a l’apartat 1.4. Inversions en adquisició de vehicles i maquinària i 
tractament de les amortitzacions del plec de prescripcions tècniques: “Les inversions a 
assumir dins d’aquest contracte i que cal preveure pels licitadors són les següents: 
(...) amortització del vehicle actual pendent de pagament i amb ús en la nova 
contracta d’acord amb els imports indicats a l’annex 1. El termini d’amortització serà 
coincident amb el període de vida útil previst pel licitador en el seu projecte de 
serveis i no serà superior a la durada del contracte. Caldrà adaptar la taula 
d’amortització d’aquest vehicle a la durada del contracte més pròrrogues, com a 
màxim”. 

Per tal de calcular el valor residual pendent caldrà prendre com a data d’inici del 
contracte el dia 1 de novembre de 2014, essent el valor pendent d’amortitzar a aquella 
data, d’acord amb la taula d’amortització de l’annex 1 ja esmentada, 90.635,44 euros. 

 

Segon: Condicions salarials personal a subrogar 

Pregunta: “Per tal d’analitzar aquestes diferències, ens podríeu facilitar les següents 
dades per a cadascun dels treballadors?  

- TC2’s 

- 4 últimes nòmines” 

Les dades sol·licitades s’han posat a la disposició de les empreses licitadores a través 
del portal de l’Ajuntament d’Alella, a la finestra del Perfil del contractant: 

http://www.alella.cat/fitxes.php?id=38&format=fitxes&categoria=10 

 



Tercer: Revisió de preus 

Pregunta: “Això significa que no es revisaran els preus del contracte durant els 4 anys 
del contracte més les possibles pròrrogues? O que no hi ha cap aspecte diferent respecte 
a la Llei Vigent (és a dir, revisió del 85% de l’IPC)?” 

Tal com recull la clàusula administrativa 1.22) Revisió de preus, del plec de clàusules 
administratives, no s’estableix revisió de preus. 

 

Quart: Aspectes tècnics del servei 

Pregunta 1: “Camp de futbol CF Alella. Existeix una ubicació de contenidors segons 
l’annex 11 que no s’engloba dins de cap dels barris. Aquesta ubicació s’inclou dins del 
barri d’Alella Park?” 

L’Annex 11 del plec de prescripcions tècniques il·lustra la ubicació actual dels 
contenidors i la proposta d’àrees derivada de l’estudi previ encarregat per l’Ajuntament 
d’Alella i que tal com especifica l’apartat 2.4.1 Proposta de referència, “les empreses 
licitadores poden consultar tot el document i utilitzar-lo com a referència malgrat que 
hauran de proposar les seves ofertes en els termes que considerin més adequats per tal 
d’aconseguir els objectius i requisits mínims indicats en aquest plec de condicions o 
bé superar-los”.   

 

Pregunta 2: “Comercial. Els comerços que s’inclouen a l’Annex 3. Estat dels contenidors 
són els que únicament disposen de recollida comercial de resta i FORM? Per contra, les 
ubicacions comercials que apareixen en l’Annex 11. Plànol d’ubicació dels contenidors de 
recollida de residus actuals disposen de recollida comercial de les 5 fraccions?” 

L’Annex 3 Estat dels contenidors té com a únic objectiu donar informació sobre la 
situació actual envers la ubicació, quantitat l’estat de conservació de la xarxa de 
contenidors del municipi.  

A l’Annex 11 del plec de prescripcions tècniques il·lustra la ubicació actual dels 
contenidors i la proposta d’àrees derivada de l’estudi previ encarregat per l’Ajuntament 
d’Alella i que tal com especifica l’apartat 2.4.1 Proposta de referència, “les empreses 
licitadores poden consultar tot el document i utilitzar-lo com a referència malgrat que 
hauran de proposar les seves ofertes en els termes que considerin més adequats per tal 
d’aconseguir els objectius i requisits mínims indicats en aquest plec de condicions o 
bé superar-los”. Per tant, es proposen algunes ubicacions  comercials, però caldrà 
estar a la proposta que faci cada empresa. 

Cal dir a més, que el servei de recollida actual dels residus no contempla la recollida 
comercial de les 5 fraccions, només de les fraccions FORM, resta i paper-cartró 
comercial.  

Pregunta 3: “Sistema de pesatge. El recol·lector actual disposa de sistema de pesatge 
digital?”  

Actualment el vehicle recol·lector no disposar de cap sistema de pesatge digital. 

 



Cinquè: Forma de presentació de les ofertes 

Preguntes: “Es poden incorporar annexos justificatius a part de les 40 pàgines a doble 
cara? Els plànols del servei es poden incorporar dins d’aquests annexos?” 

La clàusula administrativa 1.9.2, que detalla la documentació que s’inclourà en 
cadascun dels sobres, estableix la següent limitació de la documentació tècnica: 

“El conjunt de documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) d’aquest 
plec, s’hauran de presentar en un dossier amb un màxim de 40 pàgines a doble cara i 
amb lletra arial 12, interliniat senzill i imprès en paper reciclat o d’explotació forestal 
sostenible; excepte els plànols d’itineraris i altres annexos justificatius”. Per tant, els 
plànols d’itineraris i altres annexos justificatius es poden presentar fora de les 40 
pàgines establertes.  

 

 

Sol·licitud d’aclariments presentat a data 01/09/2014: 

Pregunta 1: “Model de recollida. El model proposat en el plec és càrrega posterior o es 
pot proposar un altre model” 

Tal com s’estableix a l’apartat 2.3 Abast del servei. Geogràfic i funcional del plec de 
prescripcions tècniques, “els serveis hauran d’abastar: Els residus de domicilis i 
establiments comercials a partir de contenidors de càrrega posterior de 1.000 a 1.100 
litres i el seu transport fins a les corresponents plantes de tractament de residus que 
estableixi l’Ajuntament o a proposta de les empreses”. 

 

Pregunta 2: “Inversions d’obra civil àrees de recollida, les amortitzacions no seran 
superiors a la durada del contracte: (amb pròrrogues o sense 4 o 6 anys)” 
L’apartat 1.4 del plec de clàusules tècniques, Inversions en adquisició de vehicles i 
maquinària i tractament de les amortitzacions del plec de prescripcions tècniques, 
expressa: 
“Amortització del vehicle actual pendent de pagament (...) Caldrà adaptar la taula 
d'amortització d'aquest vehicle a la durada del contracte més pròrrogues, com a màxim 
(...) 
Inversions en treballs d'obra civil per a l'arranjament de les àrees de recollida dels 
residus. El termini d'amortització previst pel licitador en el seu projecte de serveis no 
serà superior a la durada del contracte.” 
Per tant, cal afirmar que la durada del contracte és de 4 anys. 

 

Pregunta 3: “Les àrees d’aportació de contenidors no podran superar les 120 àrees en tot 
el municipi” 

L’apartat 2.4.1 Proposta de referència estableix una sèrie de consideracions a tenir en 
compte per a preparar les ofertes, entre les quals que “es podran proposar entre 100 i 
120 àrees d’ubicació de manera justificada en funció dels estudis de densitat de 
població, de les distàncies, de la situació actual, o d’altres condicionants”. 

 



Pregunta 4: “Les àrees comercials estan incloses dins d’aquestes 120 àrees” 

Dins de la proposta d’ubicació d’entre 100 i 120 àrees per a la recollida de residus al 
municipi s’hi inclouen les àrees d’aportació amb contenidors de cadascuna de les 
fraccions i d’ús públic (ja sigui dirigit a la ciutadania en general o els específics per a 
establiments comercials, descrites a l’apartat 2.4.7 Serveis de recollida comercial.  

No obstant, no s’inclouen dins de la proposta d’ubicació d’entre 100 i 120 àrees de 
recollida els establiments comercials (aproximadament mitja dotzena) que disposen de 
contenidors propis i d’ús privatiu, emplaçats dins de les seves instal·lacions o a la via 
pública davant de l’establiment, si bé les empreses licitadores ho hauran de preveure a 
les seves ofertes. 

 

Pregunta 5: “Quan es diu que es podrà incrementar el nombre de recollides sense cost 
addicional per l’Ajuntament es pot interpretar fer recollides dins el cànon ofertat i que 
aquestes estiguin ja valorades, o fer-les sense que estiguin valorades dins l’oferta 
econòmica”. 

En l’apartat 2.4, Serveis de Recollida del plec de prescripcions tècniques, i en la 
majoria de fraccions, s’estableix quelcom similar a “Freqüència de buidat: Durant els 
mesos de juny a setembre es realitzaran 4 buidats setmanals, i d'octubre a maig, 3 
buidats setmanals. Cada buidat inclourà tots els contenidors de FORM instal·lats al 
municipi. L’Ajuntament podrà incrementar la freqüència prevista en l’oferta per a 
contenidors específics si es donen problemes d’acumulació de residus orgànics o 
problemes d’olors amb molèsties per la ciutadania. Aquest increment de serveis no 
suposarà un càrrec addicional per a l’Ajuntament, sempre i quan no suposi un 
increment del servei en mitja jornada de servei setmanal, o 4 hores de servei 
addicionals a la setmana. Es valorarà  l'ampliació del quart dia de recollida setmanal 
de tots els contenidors de fracció orgànica entre els mesos d'octubre a maig com a 
millora sense cost per a l'Ajuntament” (extracte exemple referent a la fracció 
orgànica).   

En aquest sentit, tot increment de nombre de recollides sense cost addicional per 
l’Ajuntament, en relació a l’indicat al paràgraf anterior, no pot suposar un sobrecost 
per l’Ajuntament a banda del servei ordinari proposat per les empreses licitadores. 

 

Pregunta 6: “Fracció vegetal, es podrà donar als usuaris un contenidor de 240 o 360 
litres en comptes d’un big-bag i així establir els mateixos dies de recollida que la fracció 
orgànica”. 

A l’apartat 2.4.3 Servei de recollida selectiva de la fracció FORM i a l’annex 5 Model de 
saques per a la recollida de restes verdes del plec de prescripcions tècniques es detallen 
els requisits tant del servei de recollida de restes verdes (on s’especifica literalment 
que “el contractista inclourà en el servei de recollida de la FORM la recollida de la 
fracció vegetal dels domicilis particulars”, entre d’altres) com les característiques de 
les saques per dur-la a terme. 

 

Pregunta 7: “Recollida d’olis, es pot ofertar a cost zero sobre la base que l’empresa que 
realitzi el servei es compensi amb l’oli recollit”. 



A l’apartat 2.4.10 Servei de recollida d’oli domèstic usat es descriuen les 
característiques de l’actual sistema de recollida d’aquesta fracció. Actualment aquest 
servei es realitza sense cost per a l’Ajuntament. Tal com especifica l’esmentat apartat, 
“el licitador ha de preveure o bé continuar amb el servei actual, millorant-ne les 
prestacions i la quantitat d’equips instal·lats, o bé proposar un altre servei de 
recollida d’olis usats, de característiques similars, i al marge de la deixalleria 
mancomunada. (...) En qualsevol cas, caldrà aportar informació sobre la gestió que es 
farà de l’oli usat, des de la seva recollida fins al seu destí final”. 

El sistema actual es basa en la utilització de l’oli domèstic usat recollit per cobrir les 
despeses del servei específic. 

 

Pregunta 8: “% per campanyes: el percentatge de l’1% serà sobre el cost del servei abans 
de Despeses Generals i Benefici Industrial o després”. 

Tal com estableix l’apartat 9.1 Campanyes de sensibilització ciutadana del plec de 
prescripcions tècniques, “per al finançament del sistema de comunicació continu i les 
diferents accions de comunicació recordatori, així com el finançament dels serveis de 
comunicació pel foment de l’autocompostatge casolà, el contractista imputarà dins del 
pressupost del servei una partida de l’1% anual de l’import de licitació. Es valorarà 
l’increment d’aquest percentatge com a millora sense cost addicional per a 
l’Ajuntament, en concepte de col·laboració per part del contractista en el finançament 
de les accions de comunicació. Aquest increment sense cost com a màxim serà d’un 
1% addicional a l’1% requerit”. 

Així doncs, cal tenir present que el percentatge mínim obligatori és d’un 1%, 
ampliable fins al 2%, és a dir, que es pot sumar a l’1% obligatori un segon 1% sobre 
l’import de licitació.  

A més a més, i tal i com afegeix l’apartat 9.1 Campanyes de sensibilització ciutadana 
del plec de prescripcions tècniques, “en qualsevol cas, el percentatge sempre es 
referirà al preu de licitació del concurs amb l’IVA inclòs”. 

 

Pregunta 9: “Aportació anual de bosses compostables, 14.000 €/any + IVA el 
contractista amortitzarà aquesta partida al llarg del contracte. Són 14.000 € per tot el 
contracte o són per cada any”. 

Tal com estableix l’apartat 9.2 Aportació anual de bosses compostables del plec de 
prescripcions tècniques, “com a complement de les accions de comunicació, els 
licitadors preveuran una aportació de bosses compostables per un valor de 14.000€ + 
IVA anuals”. Per tant, cada any l’Ajuntament ordenarà al contractista la compra de 
bosses compostables per aquest import i no només una vegada pel temps de durada 
del contracte.  

 

Sol·licitud d’aclariments presentat a data 04/09/2014: 

Pregunta 1: “En el plec administratiu, allí on parla de la documentació a presentar a 
cada sobre, en el sobre numero 3 diu que cal presentar: la proposició econòmica 
ajustada a model, les taules resum del annex 9 i 10, que són respectivament un quadre 
d’inversions i un quadre de dimensionat de serveis, la proposta de millora del 



percentatge destinat a campanyes i la proposta de millora dels diners destinats a control 
extern del servei.  

En canvi en el plec de prescripcions tècniques s’estableix entre d’altres el requisit de 
presentar relatiu al sobre numero 3 en quant que té a veure amb preus: taules 
d’amortització mes a mes de cadascuna de les inversions, amb període d’amortització 
previst, etc..; preus unitaris del servei de recollida d’abocaments incontrolats; millores 
sense cost del increment de rentats exteriors de contenidors; preus unitaris del total de 
les actuacions d’obra i adequació de les àrees de contenidors.  

Entenem que sí que hem de presentar aquesta documentació, tot i que no s’especifiqui 
en el plec administratiu, ens ho podeu confirmar?” 

Tal com s’especifica en els plecs de prescripcions tècniques hi ha un conjunt 
d’inversions, amortitzacions, preus unitaris i costos, en general, que s’han 
d’especificar clarament.  

Tanmateix, d’acord amb l’advertència recollida en la clàusula administrativa número 
1.9.2, “La documentació que contenen els sobre precedents (1 i 2) no poden incloure 
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició 
econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica la seva exclusió de la licitació”.  
 
Així doncs, tota documentació, informació, aclariment o argumentació justificativa de 
caire econòmic, i en especial aquelles indicades al plec de prescripcions tècniques, 
hauran d’afegir-se al sobre 3. 

 

 


