ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM

El Masnou, a 7 de juliol de 2014.
El Grup Municipal Socialista PSC-PM davant la presentació dels “PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA,
PASSEIG MARÍTIM I PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DEL MASNOU”, i d’acord amb el que estipula el
ROM, presenta a la Comissió Informativa les següents esmenes:
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
3
Article:
8.2
Paràgraf:
Taula
S’estableixen els imports plurianuals del contracte sense tenir present, ni tant sols estimativament, els
increments d’IPC o altres que puguin suposar canvis dels imports de les anualitats per als anys 2015,
2016, 2017 i 2018.
Segons dades de l’INE, l’IPC del més de juny es situava en 0,1%. En aquesta línia, la “Fundación de las
Cajas de Ahorros” (FUNCAS) estima que els preus pujaran un 0,9% l’any 2014.
Si en fem cas d’aquesta estimació, els imports que s’expressen per als pressupostos dels anys haurien de
tenir en compte aquest increment a més de garantir els treballadors dels diferents contractes la
recuperació del poder adquisitiu segons els convenis.
Cert és que el projecte de Llei de Desindexació de l’Economia Espanyola que va presentar el govern
d’Espanya el 2013 i està arribant al final de la fase d’esmenes, s’aprovarà aviat amb clara voluntat
d’estabilitzar els preus al sector públic establirà la eliminació de la pràctica de pujades automàtiques de
preus en funció del IPC, però també és cert que quedaran excloses de l’àmbit d’aplicació la negociació
salarial col·lectiva així com els increments reals dels costos dels serveis, pel que entenem que caldria
aplicar el mateix criteri que s’estableix a l’article 23 dels plecs administratius i preveure un lleuger
increment dels costos.
D’aquesta forma, i amb ple sotmetiment al criteri tècnic del departament d’intervenció, i suposant un
increment lineal del 0,9% pels propers anys, els imports de la contracta haurien de ser els següents:
1) Any 2015, mesos de gener a desembre: 2.022.516,40€
2) Any 2016, mesos de gener a desembre: 2.040.719,05€
3) Any 2017, mesos de gener a desembre: 2.059.085,52€
4) Any 2018, mesos de gener a octubre: 1.731.347,74€
En conseqüència, caldrà també modificar els imports relatius al pressupost màxim del contracte.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
3
Article:
7.2
Paràgraf:
3
Aquest paràgraf diu textualment “El pressupost màxim d’aquest contracte, IVA inclòs, és de 8.017.904,44
€, corresponents a un pressupost anual de 2.004.476,11 €.”. Tal i com expliquem a l’esmena anterior, per
a la realització dels càlculs econòmics no s’ha tingut en compte les més que segures variacions de l’índex
de preus al consum. Aquestes variacions, tot i estimant només l’increment previst per a l’any 2014 de
0,9% i extrapolant-lo a la resta d’anys en una molt prudent estimació suposen una diferència important,
pel que reclamem que es redacti de la següent forma:
“El pressupost màxim d’aquest contracte, IVA inclòs, és de 8.199.938,26€, corresponents a un pressupost
anual variable estimat entre els 2.022.000,00€ i els 2.060.000,00€.”
En tot cas, creiem que el càlcul de l’import del pressupost màxim anual hauria de preveure el que
estipulen els plecs administratius al seu article 23, tal i com exposem a l’esmena anterior.
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Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
9
Article:
11.2
Paràgraf:
Sobre B. Punt 2.
Es sol·licita a les empreses que aportin “Una memòria tècnica detallada per a tots els serveis (neteja
viària, neteja de les platges i passeig marítim i recollida selectiva de tots els residus) on s’explicarà de
forma detallada per a cada tipus de servei, la programació i sistemàtica operativa, el dimensionat i
freqüència dels tractaments, la composició dels equips i el número d’itineraris necessaris, les
característiques tècniques i ambientals del material previst d’adquirir de nou, la relació de mitjans
materials i recursos humans directes necessaris, i la justificació del compliment de les normes tècniques
per a cada màquina/equip prevista adscriure al servei.”
Aquesta demanda del tot lògica i necessària perd el seu valor en tant que es deixa a l’albor de les
empreses el format de la presentació, el que suposarà un gran inconvenient a l’hora de valorar les
ofertes.
D’aquesta forma es sol·licita que s’incorpori com nou annex una fitxa genèrica que les empreses hauran
de complimentar per a cada servei ofertat incorporant totes i cadascunes de les observacions que es
reclama en aquest apartat, similars als que s’han previst per a valorar les ofertes econòmiques.
Tipus esmena:
Supressió
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
10
Article:
13
Paràgraf:
Punt segon: Vocals
Entenem que esta tracta d’una mala jugada del “talla i enganxa” que per dos vegades es faci la mateixa
referència, en el punt primer “El regidor designat per a cada Grup Municipal” i darrer, ja a la pàgina
següent “Un representant de cada grup municipal”.
Entenem que amb la supressió de una de les dues es suficient.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
11
Article:
13
Paràgraf:
Segon
Proposem modificar aquest paràgraf on diu “El President de la Mesa de contractació podrà sol·licitar que
s’incorporin a les reunions de la Mesa tècnics municipals o assessors per assistir a la Mesa en funció de la
matèria que es tracti”, per “El President i qualsevol dels vocals de la Mesa de contractació podrà sol·licitar
que s’incorporin a les reunions de la Mesa tècnics municipals o assessors per assistir a la Mesa en funció
de la matèria que es tracti”
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
22
Article:
25.2
Paràgraf:
Punt 1
S’estableix la possibilitat de modificar el contracte per “Ampliacions dels metres lineals de vials
urbanitzats, construïts i habitats amb recepció municipal amb un mínim de 1500 metres.”
Entenem que es tracta de la possibilitat real d’incorporació de nous carrers el que obligaria a incrementar
el servei de neteja viària.
En aquest sentit volem observar que enlloc queda estimat els metres lineals actuals ni el càlcul del cost
per metre lineal que ha servit per avaluar la contracta. I creiem que aquest element és fonamental per tal
d’evitar problemes futurs, per tot això sol·licitem:
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1) Relació del cost global per metre lineal de la neteja viaria dels carrers del Masnou
2) Relació del cost per sectors per metre lineal de la neteja viaria dels carrers del Masnou
3) Incorporació en els criteris d’adjudicació del contracte, en el punt 14.1.C, dins l’apartat “Abast i
capacitat del conjunt de la proposta tècnica de serveis de neteja viària”, un nou concepte
anomenat “Descripció dels costos de l’ampliació dels metres lineals de vials urbanitzats,
construïts i habitats amb recepció municipal amb un mínim de 1500 metres.” Amb un valor de 5
punts.
En aquest darrer punt no es pretén que hi hagi una rebaixa econòmica sinó una mera descripció del cost
d’aquesta ampliació en base als criteris econòmics defensats per l’empresa.
Caldrà refer la resta de valoracions econòmiques.
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
22
Article:
25.2
Paràgraf:
Punt 2
S’estableix la possibilitat de modificar el contracte per “Increments o decrements de les quantitats de
residus produïdes per a cada fracció i que provinguin de noves zones viàries recepcionades i habitades, o
increments dels fluxos de recollida selectiva per reorganització dels serveis i la disposició de contenidors
amb un mínim de 4000 kg mensuals per fracció.”
Entenem que es tracta de la possibilitat real d’incrementar o reduir el nombre de contenidors el que
tindria una incidència directa en el servei de recollida de residus.
En aquest sentit volem observar que enlloc queda estimat els residus que es produeixen per zona i tot i
que disposem de les quantitats totals no disposem de la informació per sectors. I creiem que aquest
element és fonamental per tal d’evitar problemes futurs, per tot això sol·licitem:
1) Relació per sectors de les quantitats de residus produïdes per a cada fracció a la recollida de
residus del Masnou
2) Incorporació en els criteris d’adjudicació del contracte, en el punt 14.1.B.1), dins l’apartat “Abast
i capacitat del conjunt de la proposta tècnica de serveis de recollida de Residus, inclosa la
recollida selectiva”, un nou concepte anomenat “Descripció dels costos de Increments o
decrements de les quantitats de residus produïdes per a cada fracció o increments dels fluxos de
recollida selectiva per reorganització dels serveis i la disposició de contenidors amb un mínim de
4000 kg mensuals per fracció.” Amb un valor de 5 punts.
En aquest darrer punt no es pretén que hi hagi una rebaixa econòmica sinó una mera descripció del cost
d’aquesta ampliació en base als criteris econòmics defensats per l’empresa.
Caldrà refer la resta de valoracions econòmiques.
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plecs de clàusules administratives particulars
Pàgina:
25
Article:
31
Paràgraf:
Tercer
S’estableixen les funcions i tasques del responsable del servei que recau en la figura del cap de la Unitat
de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament.
Nosaltres entenem que a més caldria rebre anualment una valoració del funcionament del servei dins
una memòria anual que hauria de presentar-se al plenari per la seva aprovació. Per això proposem
incorporar un nou punt, que quedaria inclòs en el apartat h) amb el conseqüent moviment de la resta de
punts, redactat de la següent forma:
h) Elaborar anualment la memòria del servei en la que s’adjuntarà una valoració del mateix a elevar
a l’òrgan de contractació en relació amb la evolució del mateix.
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Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
8
Article:
1.1
Paràgraf:
3
Textualment es diu que “es proposa per primera vegada la gestió íntegra de tot el servei de recollides,
regulant la recollida i el trasllat de residus de la fracció resta i Form però també de totes les fraccions de
recollida selectiva (envasos, paper-cartró i vidre) que actualment presta, via delegació de competències, el
Consell comarcal del Maresme”.
Aquest fet no és cert donat que l’anterior concurs que va quedar desert ja preveia la gestió íntegra de tot
el servi de recollides i la recuperació de la delegació realitzada al Consell Comarcal.
Val a dir que en aquell moment tant CiU com ERC van rebutjar aquesta proposta.
Es proposa doncs que quedi redactat de la següent forma:
“es proposa la gestió íntegra de tot el servei de recollides, regulant la recollida i el trasllat de residus de la
fracció resta i Form i de totes les fraccions de recollida selectiva (envasos, paper-cartró i vidre) que
actualment presta, via delegació de competències, el Consell comarcal del Maresme”.
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
9
Article:
1.2
Paràgraf:
4
Als punts definits per tal de complir amb els criteris mediambientals i d’eficiència indicats s’estableixen
una sèrie de compromisos per a l’empresa adjudicatària que conformen les condicions tècniques
bàsiques. Incorporar en aquestes els següents:
• Garantir que la prestació dels serveis complirà amb la normativa bàsica i la local pel que
respecta a les immissions acústiques

Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
10
Article:
1.4
Paràgraf:
1
Aquesta paràgraf diu literalment: “Els vehicles, maquinària i mitjans materials de nova adquisició es
podran amortitzar fins a un període no superior a 10 anys.”
El plec te una durada prevista de quatre anys, comptats a partir del moment de l’inici per part del
contractista de l’activitat que es contracta i es podrà acordar un màxim d’una pròrroga de dos anys. En
total, la durada del contracte podrà ser de 6 anys com a màxim.
Entenem que l’amortització de la maquinària pesada podrà durar el doble de la durada prevista mentre
que la resta hauria de fer-se en aquest termini, i no més, i sempre amb justificació. A més, caldrà
diferenciar segons la tipologia de vehicle i maquinària, doncs si és ben cert que un vehicle pesant si que
hauria d’exhaurir el termini màxim estipulat, d’altres elements haurien de tenir una amortització menor.
D’aquesta forma, el redactat d’aquest paràgraf haurà de quedar de la següent forma:
“Els vehicles i maquinària pesada de nova adquisició es podran amortitzar fins a un període no superior a
8 anys, la resta de mitjans materials no podrà tenir una durada superior a 6 i sempre amb justificació.”
Aquest canvi tindrà una incidència directa en el càlcul de costos pel que caldrà refer les xifres de la
contracta i ser de nou validades pel departament d’intervenció.
Tipus esmena:
Document:
Pàgina:

Modificació
Plec de prescripcions Tècniques
11
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Article:
1.5 Fase d’implantació
Paràgraf:
3
S’estableix que la maquinària temporal que realitzi les tasques en el termini de fase d’implantació ha “de
tenir iguals característiques que els que es demanen en el present plec”.
Entenem que pot ser un motiu de discrepàncies i de limitacions per a les empreses donat que “iguals
característiques” és molt concret. Per aquest motiu suggerim que en comptes del mot “iguals” s’utilitzi
“similars”. El redactat d’aquest paràgraf quedarà de la següent forma:
“Aquesta maquinària, especialment els seus camions recol·lectors, han de tenir similars característiques
que els que es demanen en el present plec.”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
12
Article:
2.1
Paràgraf:
Àmbit funcional del servei
Es determina els residus concrets que haurà d’abastar el servei. Entenem que és una relació
pormenoritzada i que cal concretar donat que poden sorgir dubtes respecte a si una tipologia de residu
és o no susceptible de ser recollida. A tal efecte es demana que s’incorpori al llistat:
• Les piles i bombetes domèstiques que estiguin en contenidors especials, la relació dels quals es
facilitarà a tal efecte
Caldrà incorporar un nou annex gràfic on s’especifiqui el lloc i el tipus de residu concret –piles o
bombetes-.
Tipus esmena:
Supressió
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
13
Article:
2.1
Paràgraf:
Àmbit funcional del servei. Punt 5
Aquest punt diu literalment: “Els residus d’establiments comercials i de serveis (grans productors de
matèria orgànica, de rebuig o altres fraccions), sempre i quan aquests no disposin de serveis específics de
recollida pròpia”.
Nosaltres entenem que poden donar-se circumstàncies excepcionals i/o especials que aconsellin recollir
els residus d’alguns establiments, però sempre de forma puntual. No podem barrejar la recollida
domiciliària de residus amb la recollida comercial.
El 28 de juliol de 2009 va entrar en vigor el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprovava el
Text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus a Catalunya, que afecta els residus generats per les
activitats econòmiques, la gestió dels quals ha d'assumir i costejar el titular de l'activitat que els genera o
posseeix. Per que així sigui, cal classificar les activitats en base als residus generats. Per norma general, el
cost del servei es calcula en base de la superfície del local i de l'epígraf de l'activitat econòmica per tal de
tenir en compte la tipologia del residu generat.

Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
14
Article:
2.2
Paràgraf:
1
El paràgraf diu el següent: “Un dels objectius d’aquest nou contracte serà l’eliminació progressiva
d’aquests àmbits de recollida manual. Es valorarà la proposta específica del licitador en relació a una
solució justificada per la recollida d’aquestes zones que contempli la progressiva eliminació dels serveis de
recollida manual i la implantació de sistemes de recollida selectiva.”
Nosaltres estem d’acord en la eliminació progressiva d’aquest sistema més propi d’altres èpoques però
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creiem que cal establir un termini per que es dugui a la pràctica donat que sinó resta massa condicionat
al criteri de l’empresa i pot endarrerir-se la seva aplicació. Per tot això proposem un nou redactat:
“Un dels objectius d’aquest nou contracte serà l’eliminació progressiva d’aquests àmbits de recollida
manual en un termini màxim d’un any des de l’inici del servei. Es valorarà la proposta específica del
licitador en relació a una solució justificada per la recollida d’aquestes zones que contempli la progressiva
eliminació dels serveis de recollida manual i la implantació de sistemes de recollida selectiva, així com la
reducció del termini per la seva aplicació.”
Tipus esmena:
Supressió
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
14
Article:
2.2
Paràgraf:
2
Dins aquest punt es diu literalment “Totes les despeses d’unificació de la xarxa de contenidors soterrats i
superfície per garantir una recollida simultània es consideren incorporades dins del preu del contracte”.
Nosaltres no hem vist enlloc la quantificació econòmica de la unificació de la xarxa de contenidors
soterrats i superfície ni creiem que l’import resultant d’aquesta unificació estigui incorporada al preu del
contracte.
Per tot això sol·licitem que es faciliti un informe tècnic on s’estableixi la quantificació econòmica de la
unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície i es certifiqui que aquest import està inclòs al
preu del contracte, en cas de no aportar-ne tal informe caldrà eliminar aquest paràgraf ja que no s’ajusta
a la realitat.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
14
Article:
2.2
Paràgraf:
Punt 3
En aquest punt es diu literalment “Els possibles desbordaments de la xarxa de contenidors per
modificacions de l’horari hauran de ser assumits pel contractista sense cost afegit per l’Ajuntament”. Tot i
estar d’acord amb la finalitat d’aquest punt, i no és altri que aquest espais estiguin sempre nets, caldrà
establir un termini màxim per a executar la neteja.
D’aquesta forma nosaltres proposem que quedi redactat de la següent forma: “Els possibles
desbordaments de la xarxa de contenidors per modificacions de l’horari hauran de ser assumits dins la
mateixa jornada pel contractista sense cost afegit per l’Ajuntament”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
15
Article:
2.2
Paràgraf:
Consideracions de les ofertes en relació a l’organització dels serveis. Punt 4
Dins del punt 4 de les consideracions de les ofertes en relació a l’organització dels serveis es diu
textualment que es valorarà “La proposta d’organització dels serveis pels àmbits actuals de recollida
manual preveient l’eliminació progressiva d’aquests serveis allà on sigui viable i la implantació de la
recollida selectiva.”
D’acord amb l’esmena anterior proposem que quedi redactat de la següent forma:
• “La proposta d’organització dels serveis pels àmbits actuals de recollida manual preveient
l’eliminació progressiva d’aquests serveis abans del termini establert i la implantació de la
recollida selectiva.”
Tipus esmena:
Document:

Addicció
Plec de prescripcions Tècniques

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM

Pàgina:
15
Article:
2.2
Paràgraf:
Contenerització del rebuig. Paràgraf 2
El text diu literalment “No obstant, les empreses licitadores dins del seu projecte tècnic calcularan amb
ràtios justificats el nombre de contenidors de recollida que considerin necessaris per cada àmbit de
recollida inclosos els grans generadors, i òbviament en base a la compatibilitat dels contenidors.”
Ens trobem un concepte que no hem observat definit enlloc dels plecs i de ben segur generarà més d’un
conflicte: “els grans generadors”. Qui són? On són? Quin tipus de residu generen?
Aquest concepte torna a repetir-se a la pàgina 16, punt 2.3.
Aquestes són qüestions molt importants i que han de quedar resoltes en el plec, pel que proposem que
s’incorporin dos nous annexos:
1. Una taula on s’especifiqui el nom de cada gran generador amb especificació dels tipus de
residus i els volums que generen.
2. Plànol on es grafíin les ubicacions dels grans generadors
Ambdós annexos del tot necessaris per garantir que les empreses puguin presentar ofertes ajustades.
A més, als efectes de poder contrastar que el servei que es prestarà s’ajusta als imports que aquestes
abonen de taxa de recollida de residus, es sol·licita que es faciliti a la mesa la relació de les taxes que per
aquest concepte abonen aquests grans generadors i les possibles bonificacions que hi puguin existir.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
15
Article:
2.2
Paràgraf:
Contenerització del rebuig. Paràgraf 4
El paràgraf diu que “l’Ajuntament realitzarà una inversió inicial de 400 contenidors de rebuig de 1.100
Litres amb tapa corba i sobreportella per recollida posterior i que els adscriurà al servei”.
Aquesta afirmació, tot i que podríem compartir-la inicialment, no podem estar d’acord donat que
desconeixem ni el procediment que s’emprarà, ni la tipologia ni idoneïtat d’aquests contenidors ni el cost
de la inversió, pel que proposem que quedi redactat de la següent forma: “l’Ajuntament podria realitzar
una inversió inicial d’ aproximadament 400 contenidors de les característiques necessàries i els podrà
adscriure al servei”
A més, ha de quedar clar que en l’adquisició d’aquests contenidors i la descripció de les seves
característiques hauran de participar un representant de tots els partits polítics, donada la vinculació
directa i estreta entre els dos procediments.
Tipus esmena:
Supressió
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
16
Article:
2.3
Paràgraf:
Punt primer paràgraf segon
Dins aquest punt es diu literalment “Totes les despeses d’unificació de la xarxa de contenidors soterrats i
superfície per garantir una recollida simultània es consideren incorporades dins del preu del contracte”.
Nosaltres no hem vist enlloc la quantificació econòmica de la unificació de la xarxa de contenidors
soterrats i superfície ni creiem que l’import resultant d’aquesta unificació estigui incorporada al preu del
contracte.
Per tot això sol·licitem que es faciliti un informe tècnic on s’estableixi la quantificació econòmica de la
unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície i es certifiqui que aquest import està inclòs al
preu del contracte, en cas de no aportar-ne tal informe caldrà eliminar aquest paràgraf ja que no s’ajusta
a la realitat.
Tipus esmena:
Document:
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Pàgina:
16
Article:
2.3
Paràgraf:
Punt 3
En aquest punt es diu literalment “Els possibles desbordaments de la xarxa de contenidors per
modificacions de l’horari hauran de ser assumits pel contractista sense cost afegit per l’Ajuntament”. Tot i
estar d’acord amb la finalitat d’aquest punt, i no és altri que aquest espais estiguin sempre nets, caldrà
establir un termini màxim per a executar la neteja.
D’aquesta forma nosaltres proposem que quedi redactat de la següent forma: “Els possibles
desbordaments de la xarxa de contenidors per modificacions de l’horari hauran de ser assumits dins la
mateixa jornada pel contractista sense cost afegit per l’Ajuntament”
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
17
Article:
2.3
Paràgraf:
Punt 3
El text diu literalment “Alguns contenidors de major o menor capacitat s’hauran de recollir d’establiments
comercials considerats com a generadors singulars de FORM. També es recollirà els materials dipositats a
l’entorn dels contenidors.”
Igual que hem observat ja en anteriors esmenes amb el concepte “grans generadors” ara, de sobte i
sense avis previ neix un nou concepte anomenat “Generadors singulars de FORM”, sense que hi hagi cap
relació, ni situació espacial sobre plànol per aquest concepte ni volums de FORM a recollir.
Aquestes són qüestions molt importants i que han de quedar resoltes en el plec, pel que proposem que
s’incorporin dos nous annexos:
1. Una taula on s’especifiqui el nom de cada generador singular de FORM amb especificació dels
volums que generen.
2. Plànol on es grafíin les ubicacions dels generadors singulars de FORM
Ambdós annexos del tot necessaris per garantir que les empreses puguin presentar ofertes ajustades.
A més, als efectes de poder contrastar que el servei que es prestarà s’ajusta als imports que aquestes
abonen de taxa de recollida de residus, es sol·licita que es faciliti a la mesa la relació de les taxes que per
aquest concepte abonen aquests generadors singulars de FORM i les possibles bonificacions que hi
puguin existir.
Tipus esmena:
Supressió
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
20
Article:
2.4
Paràgraf:
1
Es diu literalment “Els contenidors dels mateixos models que siguin necessaris adquirir posteriorment al
llarg del contracte per reposició i possibles substitucions seran a càrrec del contractista i les despeses
conseqüents cal preveure-les incloses dins del preu del contracte.”
Tal i com hem observat ja en anteriors esmenes, nosaltres no hem vist enlloc la quantificació econòmica
de la previsió per reposició i possibles substitucions de contenidors ni creiem que l’import resultant
incorporat al preu del contracte.
Per tot això sol·licitem que es faciliti un informe tècnic on s’estableixi la quantificació econòmica de la
previsió per reposició i possibles substitucions de contenidors i es certifiqui que aquest import està inclòs
al preu del contracte, en cas de no aportar-ne tal informe caldrà eliminar aquest paràgraf ja que no
s’ajusta a la realitat.
Tipus esmena:
Document:
Pàgina:
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Article:
2.4
Paràgraf:
3 Punt 2
En aquest punt es diu literalment “En el cas que fos necessari un augment del nombre de contenidors,
l’adjudicatari correrà amb les despeses derivades d’aquesta ampliació del parc de contenidors, inclòs
també si suposa un increment del número de vehicles en servei diari perquè no sigui possible acomplir
amb l’horari establert pel servei”.
Tornem de nou a reclamar l’increment del servei. En aquest cas, a més del nombre de contenidors
s’especifica també sobre el “número de vehicles en servei diari” sempre amb càrrec al concessionari.
És evident que en arribar-se a aquesta situació de haver d’incorporar un nou vehicle per necessitats del
servei amb càrrec del concessionari el risc de fallida econòmica de l’empresa pot avocar a no poder
prestar el servei, servei que el govern quan li convé es remarca que es tracta d’un servei d’obligat
compliment.
Nosaltres entenem que el concessionari podrà fer-se càrrec d’algunes despeses no previstes derivades de
l’aplicació del seu programa però pretendre que incorpori nous vehicles “per la patilla” no ho va imaginar
ni el que va voler fregir la mantega...
Creiem que arribats a aquest punt cal fer una reflexió seriosa del que es cerca amb aquests plecs, del que
es valora econòmicament, de si tot el que es demana ha estat valorat i, sobre tot, si és real.
Per part nostra i per intentar reconduir el tema es proposa el següent redactat:
“En el cas que fos necessari un augment del nombre de contenidors, l’adjudicatari correrà amb les
despeses derivades d’aquesta ampliació del parc de contenidors fins a un import de 6.000€. Els licitadors
incorporaran en la seva oferta aquest import o un de superior si ho consideren adient. En cas que això
suposés un increment del número de vehicles en servei diari perquè no sigui possible acomplir amb
l’horari establert pel servei, si això s’esdevingués per culpa de la concessionària hauria d’assumir els
costos mentre que en cas contrari, s'hauria de negociar un sistema per afrontar la despesa.”
Tipus esmena:
Modificació / Addicció / Supressió
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
21
Article:
2.4
Paràgraf:
Contenerització selectiva. Paràgraf 2
Aquest paràgraf diu literalment “Si són necessàries adaptacions dels contenidors soterrats actuals, els
licitadors les hauran de preveure dins del projecte de desplegament dels nous serveis i preveure també la
despesa econòmica que aquesta adaptació suposi, que es considera inclosa dins del cost del servei.”.
En anteriors esmenes hem destacat que s’abusa en excés de la frase “es considera inclosa dins del cost
del servei”, tot i que enlloc ens han fet arribar una valoració d’aquests canvis, ni que sigui a nivell
estimatiu.
També es reitera en molts llocs que el sistema de soterrats ha de fer-se compatible amb la resta de
recollida, i fins i tot es parla de “la unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície”. De fet, a la
pàgina següent, en el paràgraf primer es diu “l’Ajuntament obligarà al contractista, en cas de resultar
adjudicatari, a l’adaptació o substitució si és el cas al seu càrrec, de tots els contenidors soterrats
actualment en servei que no hagi previst adaptar per una recollida simultània amb els contenidors de
superfície, o bé podrà l’Ajuntament també efectuar les obres d’adaptació o substitució necessàries
descomptant-les posteriorment de la factura dels serveis de recollida”.
Nosaltres creiem que aquests conceptes actualment no estan inclosos en el preu pel que desvirtua el cost
final i impedirà la presentació d’ofertes realistes.
Per tot això sol·licitem que es faciliti un informe tècnic on s’estableixi la quantificació econòmica de les
possibles adaptacions i obres requerides i es certifiqui que aquest import està inclòs al preu del
contracte, en cas de no aportar-ne tal informe caldrà eliminar aquest paràgraf ja que no s’ajusta a la
realitat o modificar el preu del contracte.
Tipus esmena:
Document:
Pàgina:
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Article:
2.5.1 La Recollida concertada
Paràgraf:
2, Punt 2
Es diu literalment: “L’equip mínim estarà format per un Conductor i un operari, amb un vehicle de
recollida amb grua adaptat al volum de residus a transportar i recollir.”
Aquest camió amb grua no forma part de la maquinària a cedir, pel que entenem que haurà de ser una
aportació que faci l’empresa.
En les memòries econòmiques que ens van ser lliurades no recordem haver vist comptabilitzat aquest
vehicle, pel que sol·licitem un informe tècnic on s’estableixi la quantificació econòmica d’aquest vehicle i
es certifiqui que aquest import està inclòs al preu del contracte, en cas de no aportar-ne tal informe
caldrà eliminar aquest paràgraf ja que no s’ajusta a la realitat o modificar el preu del contracte.
A més, creiem que el concepte “amb grua adaptat” és excessivament genèric i tenint en compte la
finalitat del vehicle es proposa el següent redactat:
“L’equip mínim estarà format per un Conductor i un operari, amb un camió de caixa oberta amb
plataforma elevadora adaptat al volum de residus a transportar i recollir, d’acord amb les característiques
de l’annex 2.2.”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
24
Article:
2.5.2 La Recollida no concertada
Paràgraf:
2, Punt 2
Es diu literalment: “El vehicle serà l’adequat amb grua i disposarà de les adaptacions necessàries per
cobrir aquest servei amb la màxima rapidesa, funcionalitat i seguretat.”
Tal i com hem comentat a l’esmena anterior, cal concretar una mica més pel que es proposa el següent
redactat:
“El vehicle serà un camió de caixa oberta amb plataforma elevadora adaptat al volum de residus a
transportar i recollir, d’acord amb les característiques de l’annex 2.2.”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
26
Article:
2.8 Adaptació de contenidors soterrats
Paràgraf:
1
El text diu literalment “Per tant, de cara a complir amb aquesta premissa, el licitador haurà de preveure
l’adequació dels contenidors soterrats per tal que aquest precepte pugui ser acomplert per les fraccions
de Resta, FORM, Envasos i Paper - cartró.”.
Tornem de nou a incorporar costos no avaluats a la proposta tal i com hem descrit en anteriors esmenes.
És evident que, per la tipologia de servei encarregat, caldrà modificar, com a mínim, els cubells
contenidors dels residus amb portella inferior per uns altres de buidatge superior, i així fer-los
compatibles amb la recollida de càrrega posterior, d’acord amb els criteris establerts al plec.
Aquesta despesa, doncs, no és una despesa subjectiva o evitable, ens el contrari, és necessària i exigible.
Per aquest motiu nosaltres creiem que hauria d’estar incorporada als plecs i ara no creiem que estigui.
Per això, i tal i com hem reclamat en anteriors esmenes, sol·licitem que es faciliti un informe tècnic on
s’estableixi la quantificació econòmica de les possibles adaptacions i obres requerides i es certifiqui que
aquest import està inclòs al preu del contracte, en cas de no aportar-ne tal informe caldrà eliminar
aquest paràgraf ja que no s’ajusta a la realitat o modificar el preu del contracte.
Tipus esmena:
Document:
Pàgina:
Article:
Paràgraf:
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Diu així “Per les tasques de neteja exterior dels contenidors i d’altres treballs de la neteja viària, els
licitadors preveuran l’adscripció en el servei d’un furgó hidronetejador d’alta pressió, amb una capacitat
del dipòsit d’aigua no inferior a 400 Litres, i dotat amb aigua calenta, vapor i aigua freda. Aquest equip de
neteja especial ha de garantir la desincrustació de residus i la neteja de lixiviats, taques i pintades,
mitjançant desinfectants, desengreixants i dissolvents si és el cas”.
Proposem que quedi redactat de la següent forma:
“Per les tasques de neteja exterior dels contenidors i d’altres treballs de la neteja viària, els licitadors
preveuran l’adscripció en el servei d’un furgó hidronetejador d’acord amb les característiques estipulades
a l’Annex 2.2. Aquest equip de neteja especial ha de garantir la desincrustació de residus i la neteja de
lixiviats, taques i pintades, mitjançant desinfectants, desengreixants i dissolvents si és el cas”.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
31
Article:
2.9.3 Manteniment dels contenidors
Paràgraf:
Manteniment de contenidors soterrats. 1
El paràgraf diu així “També es farà càrrec d’un màxim de 5 accions de reparació per acte vandàlic o
incendi del contenidor a efectuar cada any. A partir d’aquest nombre d’actuacions l’Ajuntament
considerarà que s’ha produït un fet sobrevingut no previsible i assumirà les despeses de reparació o bé
comunicarà al contractista que les noves accions són a càrrec de les actuacions futures d’anys posteriors
(màxim 20 en 4 anys o 30 en 6 anys).”
Tal i com hem explicitat en anteriors esmenes, per garantir que els ofertes s’ajustin a la realitat cal
quantificar econòmicament les despeses i establir un límit, donat que poden produir-se situacions on
l’empresa acabi amb risc de fallida. D’aquesta forma proposem que el redactat quedi de la següent
forma:
“També es farà càrrec d’un màxim de 5 accions de reparació per acte vandàlic o incendi del contenidor a
efectuar cada any en un import màxim de 6.000€. Els licitadors incorporaran en la seva oferta aquest
import o un de superior si ho consideren adient. A partir d’aquest nombre d’actuacions o import
respectivament l’Ajuntament considerarà que s’ha produït un fet sobrevingut no previsible i assumirà les
despeses de reparació o bé comunicarà al contractista que les noves accions són a càrrec de les
actuacions futures d’anys posteriors (màxim 20 en 4 anys o 30 en 6 anys).”
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
34
Article:
3 NETEJA VIÀRIA
Paràgraf:
Trobem a faltar un quadre on quedi descrit, per a cada zona, el tipus de servei i la cadència amb que es
realitzaran, similar al que queda descrit a l’apartat 4.6 de la pàgina 56. Limitar la descripció dels servei a
efectuar a uns quadres gràfics com l’annex 3.3 es insuficient.
Tenint en compte que a la pàgina 37 es reitera l’existència de 10 zones i, per tant, es deixa fora el Sector
de La Colomina com a zona i que en el quadre anteriorment esmentat nomes li correspon la neteja un dia
a la setmana, cosa que creiem a totes llums inacceptable.
Per tot això es creu adient incorporar un quadre de serveis on quedi descrit, per a totes les zones del
Masnou, entre altres:
• Zona a tractar
• M2 de voreres i vials
• Personal destinat
• Hores previstes de servei
• Freqüència de neteja
• Tipus de neteja
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Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
Article:
Memòria econòmica
Paràgraf:
L’Ajuntament va encarregar un estudi a l’empresa LOVIC per fer un dimensionament dels nous serveis. A
la pàgina 35 del mateix diu que “per restriccions pressupostàries(...) no es possible adequar el servei
d’escombrada a les necessitats detectades”. Aquestes necessitats han estat incorporades al plec sense
que hagi suposat cap canvi a la valoració econòmica. Així podem trobar:
• Recollides Especials (pàg. 25)
• Adaptació de contenidors soterrats (pàg. 25)
• Adquisició de contenidors (pàg. 26)
• Reposició anual dels contenidors (pàg. 31)
• Recollida de les piles (pàg. 33)
• Servei de repàs (pàg. 39)
• Intensificació dels Servei de repàs (pàg. 40)
• Intensificació de la neteja amb aigua a pressió (pàg. 40)
• Neteja de cartells i adhesius (pàg. 47)
• Equip addicional de suport a la neteja viària (pag. 50)
• Serveis de neteja excepcionals (pag. 50)
• Servei d’urgències fora d’horari laboral (pag. 52)
creiem indispensable incorporar als plecs una memòria econòmica que valori, per a cadascun dels serveis
requerits en el plec:
• Personal necessari
• Maquinària necessària
• Despeses de combustible
• Despeses de material
• Altres despeses exigides als plecs

Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
57
Article:
5 MAQUINÀRIA
Paràgraf:
Tal i com hem fet esment en alguna esmena anterior, per una millor llegibilitat dels plecs creiem que
caldria disposar d’un annex on s’incorporessin tots els vehicles i maquinària a adquirir per la contracta en
un nou annex 2.2.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
59
Article:
5.1
Paràgraf:
1, Vehicles de nova adquisició
Aquesta paràgraf diu literalment: “En el cas dels vehicles de nova adquisició, els licitadors els podran
amortitzar fins a un termini màxim de 10 anys. Per tant, a la finalització dels 4 anys del contracte, així
com a la finalització de cadascuna de les pròrrogues si és el cas, la maquinària tindrà dret al valor residual
de la inversió en els termes indicats al capítol 1.4.”
El plec te una durada prevista de quatre anys, comptats a partir del moment de l’inici per part del
contractista de l’activitat que es contracta i es podrà acordar un màxim d’una pròrroga de dos anys. En
total, la durada del contracte podrà ser de 6 anys com a màxim.
Entenem que l’amortització de la maquinària pesada podrà durar el doble de la durada prevista mentre
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que la resta hauria de fer-se en aquest termini, i no més, i sempre amb justificació. A més, caldrà
diferenciar segons la tipologia de vehicle i maquinària, doncs si és ben cert que un vehicle pesant si que
hauria d’exhaurir el termini màxim estipulat, d’altres elements haurien de tenir una amortització menor.
D’aquesta forma, el redactat d’aquest paràgraf haurà de quedar de la següent forma:
“En el cas dels vehicles i maquinària pesada de nova adquisició, els licitadors els podran amortitzar fins a
un període no superior a 8 anys, la resta de mitjans materials no podrà tenir una durada superior a 6 i
sempre amb justificació.. Per tant, a la finalització dels 4 anys del contracte, així com a la finalització de
cadascuna de les pròrrogues si és el cas, la maquinària tindrà dret al valor residual de la inversió en els
termes indicats al capítol 1.4.”
Aquest canvi tindrà una incidència directa en el càlcul de costos pel que caldrà refer les xifres de la
contracta i ser de nou validades pel departament d’intervenció.
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
59
Article:
5.1
Paràgraf:
2, Resta de vehicles
El paràgraf diu així “Els licitadors podran també preveure l’ús de vehicles que no siguin de nova adquisició
per la prestació dels serveis de recollida i neteja. En aquest cas, indicaran l’import anual i hauran
d’especificar clarament i definir concretament el vehicle previst aportar, marca, model, matrícula, etc ...
així com les característiques tècniques i fotografies del vehicle. L’ajuntament no admetrà cap vehicle amb
una edat superior a 4 anys.”
Nosaltres entenem que una empresa que aporti vehicles de 4 anys prestarà un servei mediocre.
Proposem que, tot i entendre que això pot suposar una rebaixa en el cost del servei, aquesta
circumstància ens circumscrigui única i exclusivament als vehicles més cars, com son els camions de
recollida de residus i amb una antiguitat màxima de 2 anys. Per això proposem el següent redactat:
“Els licitadors podran també preveure l’ús de vehicles que no siguin de nova adquisició exclusivament per
la prestació dels serveis de recollida de residus. En aquest cas, indicaran l’import anual i hauran
d’especificar clarament i definir concretament el vehicle previst aportar, marca, model, matrícula, etc ...
així com les característiques tècniques i fotografies del vehicle. L’ajuntament no admetrà cap vehicle amb
una edat superior a 2 anys.”
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
70
Article:
8.1 El Parc Central
Paràgraf:
2
Caldria explicitar que el Parc Central és un espai cedit per l’Ajuntament d’us exclusiu pel personal i
maquinària que presten els seus serveis al Masnou. Per això es proposa la incorporació d’un nou paràgraf
2:
“Aquest espai és cedit per l’Ajuntament a l’empresa concessionària per a us exclusiu del personal i
maquinària adscrites a la concessió de neteja viària i platges i recollida de residus del Masnou. No es
podrà utilitzar per altres finalitats sense l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
72
Article:
9.2 Campanyes de sensibilització ciutadana
Paràgraf:
4
Diu així “Aquestes campanyes s’hauran de prestar de forma més intensa els dos primers anys del
contracte i campanya recordatòries durant els següents.”
Nosaltres no entenem la finalitat que les campanyes siguin més intenses els dos primers anys. Creiem
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que, en el cas d’algun servei nou o específic si que es pugui incidir inicialment, però com a norma general
creiem que les campanyes han de ser sostingudes en el temps de durada de la concessió, per tant
proposem el següent redactat:
“Aquestes campanyes s’hauran de prestar de forma sostinguda en tota la durada del contracte. Tot i així,
per a nous serveis i d’altres que es cregui adient potenciar es podran realitzar campanyes més intenses a
l’inici de la seva aplicació.”
Tipus esmena:
Modificació
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
80
Article:
10.3 Sistema de retribució per objectius
Paràgraf:
2i3
Aquests paràgrafs diuen així:
“La dotació econòmica destinada a la retribució del compliment dels objectius d’aquest contracte es fixa
en 40.000€ anuals. Els imports assignats per cadascun dels objectius es poden consultar desglossats en la
taula resum de la retribució per objectius (10.5).
El contractista facturarà mensualment la 12ª part del preu d’adjudicació menys la 12ª part de 40.000 €
corresponent a la retribució variable retinguda en base al compliment d’objectius.”
Creiem, sincerament, que l’apartat 10 GESTIÓ DE LA QUALITAT està força ben treballat i s’ajusta a les
reclamacions realitzades el seu dia per aquest grup respecte al control dels serveis.
Tot i així, en una contracta on l’Ajuntament paga anyalment més de 2.000.000€, i on el benefici industrial
del 10% que calcula els plecs li suposaran 200.000€ a l’empresa establir una retenció de 40.000€ la
creiem poc ajustada.
Proposem que la retenció sigui de 120.000€ repartits en 12 mensualitats, el que suposaran 10.000€ al
mes.
El text quedaria redactat de la següent forma:
“La dotació econòmica destinada a la retribució del compliment dels objectius d’aquest contracte es fixa
en 120.000€ anuals. Els imports assignats per cadascun dels objectius es poden consultar desglossats en
la taula resum de la retribució per objectius (10.5).
El contractista facturarà mensualment la 12ª part del preu d’adjudicació menys la 12ª part de 120.000 €
corresponent a la retribució variable retinguda en base al compliment d’objectius.”
Caldrà, a més, ajustar els imports de la taula resum de la retribució per objectius (10.5)
Tipus esmena:
Addicció
Document:
Plec de prescripcions Tècniques
Pàgina:
Article:
ANNEX 2.2
Paràgraf:
Es proposa la creació d’un annex on s’estableixin un criteris mínims dels vehicles a incorporar a la
concessió. S’ha incorporat uns vehicles com a exemple però caldrà incorporar tots i cadascun dels
vehicles que s’exigeixen amb unes característiques mínimes.
Annex 2.2: Llistat de les característiques de la maquinària a incorporar en el nou contracte
• Camió de caixa Oberta
o Motor: Tipus de distribució OHV, cilindrada 2.953 cc, Potència màxima 110cv
o Suspensió davantera i posterior amb ballestes parabòliques, amortidors hidràulics i
molles
o Caixa de 12 m3
o Instal·lació plataforma elevadora
o Instal·lació GPS
• Furgó hidronetejador d’alta pressió
o dipòsit d’aigua no inferior a 400 Litres
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o

dotat amb aigua calenta, vapor i aigua freda.

Conclusions.
Tot i el poc temps que hem disposat per poder analitzar detingudament la voluminosa documentació
facilitada pel govern del Masnou, una primera lectura detecta greus errades i mancances evidents que, de
no ser corregides, dificultaran el nostre vot favorable.
Es tracta d’un document complex i feixuc ple de judicis de valor i observacions no contrastades i també
amb mancances importants relatives a necessitats exigides que dificultaran, primer, la capacitat de les
empreses licitadores de presentar propostes i, segon, la capacitat dels serveis tècnics de l’Ajuntament per
avaluar-les el que suposarà, segurament, discrepàncies entre licitadors i recursos per disconformitat amb
les decisions de la mesa que allargaran sine die la posta en marxa del servei i que, quan aquesta es dugui a
terme, generaran conflictes de difícil resolució amb l’empresa concessionària.
Existeix una clara disfunció entre l’estudi tècnic i dimensionament dels serveis elaborat per l’empresa
LOVIC per encàrrec de l’Ajuntament i que havia de servir per a confeccionar el plec amb el document que
ens presenten ja que s’incorporen serveis no avaluats o simplement que ni tant sols han estat
contemplats.
Creiem que els costos globals dels serveis reclamats no s’ajusten en cap cas a l’import definit com a
pressupost màxim del contracte ja que s’infravalora els preus dels serveis en alguns casos o, simplement,
no es te en compte, pel que no s’ajusta al que estipula la clàusula 7.2 paràgraf 4 dels plecs administratius
que diu que “porta implícits tots aquells conceptes necessaris per la realització del servei”.
Així, per exemple, a la pàgina 15 dels plecs tècnics, respecte el nombre de contenidors, es diu que en cas
de ser insuficients “el contractista correrà amb les despeses derivades de la possible ampliació del parc del
mateix model de contenidor, i calcularà els seus serveis d’acord amb el nombre necessari de contenidors”,
sense que s’estipuli enlloc una valoració econòmica per aquest concepte. En el mateix sentit, a la pàgina
16 s’estableix que els costos de la unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície estan
incorporats al preu del contracte sense aportar cap document que ho justifiqui i sense avaluar l’import
d’aquesta unificació. Aquesta anomalia es torna a repetir a la pàgina 20 dels plecs tècnics.
Aquesta manca de previsió i del que podríem definir com innocència en la petició fa que, com hem vist,
alegrement es pretengui que el concessionari es faci càrrec de les despeses derivades de l’increment de
contenidors i del nombre de vehicles si fos necessari, fet del tot injustificable per se, tal i com es demana a
la pàgina 20 dels plecs tècnics.
També les inconcreccions del plec posen en risc la viabilitat del mateix. Així, per exemple, a les pàgines 15 i
16 dels plecs tècnics es parla de “Grans Generadors de residus” i a la pàgina 17 dels plecs tècnics es parla
de “Generadors singulars de FORM”, però en lloc es determina ni el nombre ni la ubicació dels mateixos ni
tampoc es quantifica volumètrica i econòmicament els residus a que fa referència, essent del tot
impossible poder presentar una oferta vinculant sense incórrer en risc de fallida de la concessió al exigir la
prestació d’un servei d’impossible valoració.
Creiem, a més, que hi ha algun tema que podria contravenir la normativa vigent. D’aquesta forma, aquest
plec, tot i tractar la recollida domiciliària, preveu incorporar també la recollida comercial. El 28 de juliol de
2009 va entrar en vigor el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprovava el Text refós de la
Llei 6/1993, reguladora dels residus a Catalunya, que afecta els residus generats per les activitats
econòmiques, la gestió dels quals ha d'assumir i costejar el titular de l'activitat que els genera o posseeix.
Per que així sigui, cal classificar les activitats en base als residus generats. Per norma general, el cost del

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM

servei es calcula en base de la superfície del local i de l'epígraf de l'activitat econòmica per tal de tenir en
compte la tipologia del residu generat. I aquesta tasca no s’ha fet, el que suposarà un greu problema a
l’hora d’aplicar el servei i que, sens dubte, generarà problemes envers la ciutadania.
Aquest és un plec que està ple de nous serveis i demandes d’accions i/o obligacions que comporten
càrregues econòmiques que no han estat valorades i que, il·lusament, es creu que les empreses assoliran
sense cap cost per l’Ajuntament. Aquesta proposta creiem que està lluny del cost real pel que es proposa
adjudicar, per dent total credibilitat i fent-la inviable.
De fet la manca de credibilitat d’aquest plec rau en el fet que al mateix no s’acompanya una memòria
econòmica explicativa de tots i cadascun dels costos avaluats de forma que els imports siguin creïbles i
viables.
Com hem dit anteriorment, el seu resultat s’aventura complex i incert.
En tot cas, tornem a posar-nos a disposició del govern del Masnou amb la ferma voluntat de trobar un
punt d’acord tant en la tipologia de serveis com en els imports de la concessió a fi que aquesta sigui viable.
Cordialment,

Ernest Suñé

