
                                  JGL/2019/26 – 16/05/2019 – pàg. 1 

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/26  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  26 / de maig / 2019  

Durada  Des de les 10.03 fins a les 10.07 hores  

Lloc  Sala de Plens  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent d’alcalde SÍ 

Ferran Jiménez Muñoz, 2n d’alcalde SÍ 

Rosa Maria Pruna Esteve, 3a tinenta d’alcalde NO  

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent d’alcalde SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, 5è tinent d’alcalde SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

Regidors/es oients:  

Moisés Torres Enrique, regidor  SÍ 

Èlia Montagud Blas, regidora SÍ 



Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Martha Esperanza Ilona Edel, regidora SÍ 

  

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia  

 

A) PART RESOLUTIVA  

  

Àrea d’Obres i Serveis 

Expedient 3028/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte per a la gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del 
Vallès 

ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 28 de 
juliol de 2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació a l’empresa SERVEIS 
REUNITS, SA, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja 
viària del municipi de les Franqueses del Vallès, per un import de 1.420.745,17 (IVA 
exclòs). 
  
TENINT EN COMPTE que durant l’execució del servei s’ha vist la necessitat de 
procedir a la modificació del contracte. 
  
VISTOS els informes tècnics que detallen les modificacions 
  
ATÈS que el plec administratiu, en la clàusula nº 29,  estableix: 
“El preu de les prestacions relatives a la recollida de residus serà el 54% de l’import 
d’adjudicació. El preu de la part fixa es determinarà anualment conforme l’oferta 
econòmica presentada per l’adjudicatari, prenent com a valor el 75% de l’import 
d’adjudicació corresponent a la gestió de residus. El preu de la part variable, que 
representarà el 25% en conjunt, es calcularà en funció dels següents dos paràmetres: 
  
a. La disminució del percentatge de fracció resta recollida, representa 20 % de 
l’import d’adjudicació 
b. La reducció del percentatge de residus en base a la prevenció global dels residus 
generats. Representa un 5% de l’import d’adjudicació.” 
  
TENINT EN COMPTE que el percentatge de l’import d’adjudicació relatiu a la 
recollida de residus es va situar al 39,19% i tenint en compte la modificació de 
serveis que s’estableix en el present document, aquest percentatge quedarà establert 
en el 40,49 % a partir de l’1 de juny de 2019. 
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ATÈS que en la mateixa clàusula s’exposen els objectius anuals de reducció, prenent 
com a referencia les tones generades durant l’any 2015, per tal d’establir l’import a 
abonar en la consecució dels objectius ambientals de disminució de la recollida de 
resta i de prevenció de residus. 
  
TENINT EN COMPTE que l’inici de la prestació del servei va ser el dia 1 d’abril de 
2017, s’ha considerat adient modificar aquest punt de partida i agafar de referència 
les dades del 2017 ja que és la situació més representativa de la realitat del municipi i 
de referència per avaluar el comportament de l’empresa prestatària del servei.   
  
ATÈS que en el contracte es va establir un 3% de despesa com a partida de control 
de qualitat, amb un total de 39.031,46 € anuals, i donat que actualment, amb el 
control que es realitza des del departament tècnic així com amb el sistema de control 
per geoposicionament que es disposa i que permet controlar la situació i el recorregut 
dels vehicles mòbils de recollida i neteja, es pot fer un seguiment adequat del 
compliment de les prestacions i serveis pactats;   
  
TENINT EN COMPTE que, en conseqüència, es considera adient modificar aquest 
percentatge al 1%.  
  
ATÈS que la modificació del contracte preveu un import de 1.509.242,92 (IVA exclòs), 
resultant per tant un increment de 88.497,75 € més IVA, respecte del contracte 
original. Aquest import suposa un increment inferior al 10 per 100 del pressupost 
d’execució del contracte inicial. 
  
ATÈS que s’ha atorgat el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa prestadora del 
servei. 
  
ATÈS que la clàusula 32 del plec de clàusules administratives particulars que van 
regir la licitació, estableix els motius justificatius de les modificacions del contracte. 
  
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
  
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 105 a 108 i 234 del Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
Aquesta Àrea d’Obres i Serveis PROPOSA a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de 16 de juny 
publicat al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de 
2015  i l’acord del Ple adoptat en sessió del 22 de febrer de 2018, l’adopció dels 
següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR la modificació del contracte el contracte de gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del Vallès, 
per tal d’incloure les noves necessitats de servei detectades, de conformitat amb la 
part expositiva de la present resolució i els informes tècnics emesos al respecte.  
 
 



Les modificacions operades consisteixen en:  

a)    Modificacions en la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus, 
segons el detall següent:  

Servei de neteja viària Modificacions Import 

Escombrat manual Es passa de 5,5 equips a 6 equips a jornada complerta 22.310,41 

Escombrat manteniment Es passa de 2 equips per un total de 10 dies de servei 
a la setmana, a 1 equip per un total de 6 serveis a la 
setmana 

-35.106,14 

Escombrat mecànic Es passa de 2 equips per un total de 6 dies de servei a 
la setmana, a 1 equip per un total de 4 serveis a la 
setmana 

-20.062,78 

Escombrat mixt Es passa de 2 equips per un total de 8 dies de servei a 
la setmana (vehicle City cat 4 dies/setmana i vehicle 
Azzura 4dies/setmana), a un total de 8 dies de servei 
(vehicle City cat 6 dies/setmana i vehicle Azzura 2 
dies/setmana) 

55,58 

Escombrat manteniment 
parc El Falgar 

Incorporació servei de neteja del parc. 1 operari de 
dilluns a diumenge.  

10.677,50 

Hidroneteja aigua 
pressió 

Incorporar 1 equip  3 dies a la setmana 47.283,30 

Neteja zones oci 
nocturn 

Eliminar el servei -4.270,10 

Neteja embornals Modificar la maquinària, del servei de Piaggio Porter a 
escombradora Johnston 

8.494,31 

Servei recollida 
abocaments 

Incorporar 1 equip de recollida abocaments als 
polígons. Periodicitat mensual 

4.503,17 

Desbrossat herbes Incorporar servei desbrossat  herbes 3 mesos 6 dies 
setmana 

13.505,84 

Servei de mercats Modificar maquinària i increment dotació de personal 
per tal de reduir el temps de realització del servei de 2 
hores a 1 hora en el mercat de Bellavista 

-917,87 

Servei de festius  Reducció del servei deixant 1 equip d’escombrada 
manual,  1 equip escombrat de manteniment, 1 equip 
escombrat mixt, neteja mercats, 1 equip neteja zones 
oci nocturn 

-27.313,93 

Servei diumenges Incorporació 1 equip escombrat manual i d’escombrada 
de manteniment.  Augment del servei d’aiguabatre i  
d’escombrada mixta 

29.186,71 

Total servei    48.345,99 

  

Servei recollida 
residus 

Modificacions Import 

Recollida resta Increment de 1,5 hores per jornada  de servei  29.071,22 
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Recollida resta Incorporació servei diumenge  7.709,71 

Recollida paper Increment de 0,5 dia de servei a la setmana. Adequació 
del temps de servei per jornada a 5,5 hores 

9.309,65 

Recollida envasos Increment de 0,5 dia de servei a la setmana 7.877,39 

Recollida vidre Reducció del servei passant de setmanal a quinzenal -7.161,27 

Deixalleria mòbil (servei 
programat) 

Incorporar servei per un total de 7 dies de servei a la 
setmana (1,25 hores/ dia) 

14.686,21 

Deixalleria mòbil (gestió 
residus) 

Incorporar servei (1,5 hores freqüència quinzenal) 1.258,82 

Deixalleria mòbil Incorporar 12 dies de servei per actes 482,83 

Poda Reducció freqüència, passant de 52 serveis a 39 
serveis/ any 

-3.438,86 

Total servei   59.795,71 

b)    Establir el percentatge establert a la clàusula 29 (Risc i Ventura) en el 39,19%, 
el qual passarà a ser del 40,49% a partir de l’1 de juny de 2019.  

c)    Modificar  els objectius anuals de reducció, prenent com a referencia les tones 
generades durant l’any 2017, fent-los extensius fins al final de les pròrrogues.  

d)    Modificar el % de despesa com a partida de control de qualitat, fixant-lo en 
l’1%. 

El nou import del contracte és de 1.509.242,92 (IVA exclòs). 

  
Segon.- AUTORITZAR la despesa per un import total de 22.031,59 euros en 
concepte de neteja viària pel termini corresponent a l’any 2019, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.05.1631.2270010.01. 
  
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per un import total de 34.754,51 euros en 
concepte de recollida de residus per termini corresponent a l’any 2019, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2019.05.1631.227001.01. 
  
Quart.- AUTORITZAR les despeses pels exercici futurs que tot seguit es detallen, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen:  

 

EXERCICI CONCEPTE APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

EXERCICI 
2020 

RECOLLIDA 
RMO 2020 / 05 / 1621 / 227001 / 01 59.579,16 

EXERCICI 
2020 NETEJA VIARIA 2020 / 05 / 1631 / 2270010 / 01 37.768,44 

EXERCICI 
2021 

RECOLLIDA 
RMO 2021 / 05 / 1631 / 2270010 / 01 59.579,16 

EXERCICI 
2021 NETEJA VIARIA 2021 / 05 / 1631 / 2270010 / 01 37.768,44 



  

Cinquè.- Instar a l’empresa SERVEIS REUNITS, S.A. adjudicatària del contracte per 
a la formalització del modificat del mateix en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent al de la recepció de la notificació de la present resolució, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 156 del TRLCSP, havent d'acreditar-se amb 
caràcter previ a la formalització l'haver-se efectuat el reajustament de la garantia. 
   
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient. 

    

B) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.  

  

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


