Consultes realitzades en torn el plec de clàusules per la realització del
servei de recollida de residus i neteja viària dels municipis de la MIC
Consulta a data: 21/08/17
1. A la fórmula de la pàg.31 del plec admin, valoració econòmica on s'obté el valor de
BCSi, dóna més puntuació a l'oferta que faci menys baixa, és correcte? perquè llavors,
a l'anar a la fórmula següent l'oferta amb menys baixa és la que té més puntuació. Ens
ho podríeu aclarir?
No és correcte. En el paràgraf anterior a la fórmula s’especifica que es donarà “la
màxima puntuació a l’oferta amb un percentatge de baixa més alt”.
En l’anàlisi de les fórmules, la primera d’elles s’utilitza per al càlcul del BCSi, que és el
% de baixa de l’oferta presentada respecte al cànon de sortida marcat per la MIC com
a màxim possible. En aquesta cal restar el valor del quocient a 1, i el global de
l’operació multiplicar-lo per 100. Entenem que la fórmula pot donar confusió per la
ubicació del parèntesi al final de l’operació. La correcte que no dóna peu a cap tipus
d’interpretació i que és la que s’utilitzarà per al càlcul del BCSi és la que es transcriu a
continuació.
𝐶𝐴𝑖
BCSi = (1 − (
)) 𝑥100
𝐶𝐴𝑇
En incorporar el BCSi de l’oferta a la segona fórmula i referenciant-lo amb el de
l’oferta amb un % de baixa més elevada, es resol que l’oferta més econòmica és la
que obté major puntuació.
2. Per tal de dimensionar la recollida porta a porta a la zona antiga de Súria, ens
podríeu dir el nombre d'habitatges que hi ha?
Pel que fa referència a la zona antiga de Súria ( Poble Vell i Sant Jaume) en la qual no
es pot accedir amb vehicle a peu de porta, el nombre d’habitatges és el següent:
Habitatges ocupats
Habitatges buits
Total

156
143
299

3. El mateix per al nucli de Palà de Torruella?
A Palà de Torruella hi ha aproximadament 101 domicilis ocupats.
4. Quina és la càrrega màxima autoritzada per als camions que cedeix la
mancomunitat per a la prestació del servei?
Veure: Fitxes tècniques de vehicles

5. A càrrec de qui va la construcció de les àrees d'emergència de Súria i de Palà de
Torruella? l'adjudicatari o mancomunitat?
La construcció de les àrees d’emergència de Súria i Palà va a càrrec dels respectius
Ajuntaments.
Resposta: pendent
Consulta a data: 22/08/17
1. A l’apartat a.15 de la memòria tècnica es demana informació dels sistemes de
seguiment i control de les flotes, i al sobre 3 a l'apartat a.6 també es demana la
tecnologia i prestacions dels sistemes GPS, si ja s'inclou en el 2 però també es
demana al 3 no s'està donant informació per avançat?
La indicació de la clàusula 16a. Sobre número 3, apartat a.6.1) on s’indica que “caldrà
indicar també quina tecnologia s’utilitzarà, marca i model dels dispositius, prestacions,
etc.” és un error.
En el sobre número 3 únicament s’hi ha d’indicar el nombre total d’equips
utilitzats i quants d’aquests es dotaran de GPS o dispositius similars.
La informació sobre el software utilitzat, és a dir, tot allò que correspongui a tecnologia,
el ventall de prestacions que permeti, mecanismes de seguiment d’incidències, marca i
model, consultes, agilitat, informació disponible, etc... s’ha de presentar en el sobre
número 2.
2. El PaP comercial a Palà de Torruella no tindrà recollida extra de paper i cartró ni de
FORM, com sí que n'hi haurà a Súria?
A Palà de Torruella NO hi haurà recollida extra comercial (ni de paper i cartró ni de
FORM). Les freqüències s’adaptaran a la recollida domiciliària. A Súria si que n’hi
haurà, tal i com s’especifica en el calendari presentat en l’apartat corresponent del
plec.
3. A quin tipus de suport es refereix, quan parla del rentat de contenidors en relació a
indicar qui i quan s'ha fet la neteja?
El suport l’ha de definir cadascun dels licitadors en la seva oferta. Es sol.licita que els
contenidors tinguin un espai per apuntar/indicar qui i quan l’ha anat a netejar (similar al
sistema de revisions d’ascensors, neteja d’equipaments públics d’alta afluència, etc.).
Es pot tractar d’adhesius resistents a la intempèrie, plaques o elements durs i/o altres
elements similars que puguin acomplir amb la funció. Cal que la visualització del qui
l’ha netejat i quan, sigui visible com a mínim fins a la propera neteja. L’objectiu és que
la ciutadania pugui ser conscient del darrer dia de neteja del contenidor esmentat així
com per al control de qualitat del servei realitzat.
4. A la pàg. 46 quan parla dels mínims de neteja ordinària a Callús i a Sant Joan de
Vilatorrada, quan diu "neteja diària del municipi de dilluns a divendres: 4h" vol dir que
es fa tot el municipi en 4h cada dia? o bé que es dediquen 4h de neteja cada dia al
municipi i cada dia es fa una part? el mateix per Sant Joan de Vilatorrada, quan diu

"mínim 4 dies a la setmana de neteja mecanitzada" vol dir que s'ha de fer tot el
municipi 4 dies a la setmana amb escombradora o bé que en 4 dies es fa tot el
municipi?
En el cas de Callús quan diu “neteja diària del municipi de dilluns a divendres 4 h” vol
dir que s’hauran de dedicar 4 h de feina d’un peó manual cadascun dels dies. La
distribució de les tasques i zones a realitzar dins aquestes 4 h les haurà de presentar
cadascun dels licitadors en la seva oferta, essent objecte de valoració segons la
puntuació i criteris de valoració determinats en l’apartat corresponent.
En el cas de Sant Joan de Vilatorrada “mínim 4 dies a la setmana de neteja
mecanitzada” significa que mínim 4 dies a la setmana caldrà escombrar mecànicament
(entenent com a dia una jornada sencera). Igual que en el cas anterior, les zones a
realitzar, freqüències per cada zona i l’organització en general de l’escombrat mecànic
hauran de ser indicades pels licitadors en l’oferta a presentar, essent objecte de
valoració segons la puntuació i criteris de valoració determinats en l’apartat
corresponent.

Consulta a data: 28/08/17
1. Per al servei de neteja viària del municipi de Callús, és obligatori tenir-hi un local?
Si. Queda definit en la prescripció 132a del Plec de Prescripcions Tècniques.
2. A l'annex IV model d'oferta econòmica, es diu que cal omplir una taula per cada
servei (dels llistats al títol 2) i municipi, a la taula d'exemple hi ha un apartat anomenat
"Manteniment de contenidors" dins el servei de recollida de rebuig i form (imatge 1), si
bé, en la taula resum de costos apareix com a servei pròpiament (imatge 2) (i de fet en
el títol 2 apareix com a capítol específic). Com s'ha de considerar? com a servei
pròpiament i per tant, fer una taula específica per a ell (amb detall de personal,
amortització, funcionaments, assegurances i mitjans comuns), o bé com a part del
servei de recollida de rebuig i form?
Imatge 1:

Imatge 2:

S’ha de considerar com a servei pròpiament dit i no ha de constar dins la fitxa del
servei de recollida d’escombraries.
3. La neteja dels contenidors de l'àrea d'emergència de Palà de Torruella s'ha
d'incloure en el projecte? a la pàg. 20 sembla que sí, ja que es diu que s'haurà de fer
el "buidatge i neteja periòdic" de les àrees d'emergència, i a la pàg. 26 sembla que
només cal netejar les de Súria, i a la pàg.27 també sembla que només és la de Súria.
Si, també s’han de netejar els contenidors de l’àrea d’aportació de Palà de Torruella.

Consulta a data: 30/08/17
1. A la pàgina 16 del PCAP s’indica que el global de la documentació incorporada al
sobre 2 no podrà sobrepassar les 100 pàgines de longitud, amb tipografia Arial 11 i
interlineat simple. En relació a aquest aspecte:
o
o

o

El format de les pàgines ha de ser A4, o pot ser també A3, ja sigui per
tot el document o bé per a quadres i taules grans?
La documentació gràfica dels plànols del servei, ha d’estar inclosa dins
d’aquestes 100 pàgines? El PPT sol·licita itineraris i recorreguts de
cadascun dels serveis, a cada municipi i per cada dia de la setmana, pel
que es sol·licita aclariment al respecte, indicant si es poden presentar
els plànols com a Annex, fóra de les 100 pàgines de la memòria
tècnica, i en format A3.
En cas afirmatiu, es pot presentar altra tipus d’informació, al marge dels
plànols, com a Annex?

El format de les pàgines ha de ser A4, excepte per plànols i taules grans que pot ser
A3.
La documentació gràfica ha d’estar inclosa dins aquestes 100 pàgines.
Amb l’objectiu de disminuir l’espai ocupat per la documentació gràfica, si 2 o més dies
de la setmana es realitzen els mateixos itineraris per un mateix servei, es pot realitzar
un sol plànol, sempre i quan en la llegenda i/o títol d’aquest s’indiqui a quins dies
correspon.
2. Criteri de valoració 1.2.2, organització de recollida. Es valora la coherència dels
rendiments amb el servei proposat però tanmateix aquests rendiments són criteri de
valoració automàtic tal i com figura al criteri 1.2.1. definit al PCA. Això pot comportar
incloure informació avaluable automàticament dins el sobre 2 (número de contenidors
per ruta, temps de les rutes, hores dedicades, rendiments, etc.), fet que incompleix la
Llei de Contractes.

Es tracta d’un error. En breu s’aprovarà i posteriorment publicarà una esmena en els
diaris oficials en els quals es va publicar l’anunci i al perfil del contractant on s’indicarà
aquest fet, tot eliminant el punt “La coherència dels rendiments amb el servei proposat”
de la clàusula 24a. Criteris d’adjudicació, apartat 1.2.2. Organització de recollida de
residus.
Per altra banda, i a mode d’aclariment, quan l’apartat a.5) de la clàusula 15a. parla de
“programació dels diferents serveis” es refereix a dies de la setmana, franja horària de
realització del servei (matí, tarda o nit), personal adscrit, etc., però en cap cas s’hi ha
d’indicar les hores de durada dels circuits ni cap informació que permeti extreure-les,
donat que són objecte de valoració del contingut del sobre número 3. Quan en aquest
mateix punt parla “d’aconseguir el millor rendiment del servei amb un màxim
aprofitament dels recursos” es refereix al rendiment global dels serveis, no
específicament al del circuit de recollida.
3. Criteri de valoració 1.2.6 dimensionat de neteja de contenidors. Es valora el
número de rentats/any en funció de la freqüència. D’altra banda el criteri 1.2.7
organització valora la programació (sobre 2). Sembla que s’està demanant la mateixa
informació ja que la programació d’un servei ha d’incloure freqüències. Això pot
comportar incloure informació avaluable automàticament dins el sobre 2, fet que
incompleix la Llei de Contractes.
Quan parlem de programació ens referim a la ruta a seguir, la franja horària en la que
es prestarà el servei (matí, tarda o nit), dia/es de la setmana que es realitzarà el servei
(sense indicar freqüència (és a dir sense dir si serà setmanal, quinzenal, mensual,
etc... )), en definitiva, totes les dades d’organització excepte la freqüència de rentat, la
durada del servei i/o alguna altra que es consideri que pot aportar la informació
necessària per al càlcul de la fórmula del sobre 3. Les dades de freqüència de rentat,
durada del servei i aquelles altres que es consideri que poden permetre el càlcul de la
fórmula de l’apartat 1.2.6, caldrà incorporar-les directament dins el sobre número 3.
En definitiva i com a criteri general, tota la part d’informació referent a la programació
que permeti extreure el resultat de la fórmula del punt 1.2.6. Dimensionat de la neteja
de contenidors de la clàusula 24a del PCA hauran d’anar al propi sobre número 3.
Tota la resta de dades que no siguin rellevants per aquest càlcul hauran d’incorporarse en el sobre número 2.
4. Criteri de valoració 1.2.1. organització de recollida de voluminosos s’indica que
es valorarà hores de servei voluminosos.
o
o

Es tracta d’hores anuals?
Tanmateix, al punt criteri valoració tècnic 1.2.3 parlen de rendiments. Si
a la memòria es presenta, tal i com demanen, programació (dies i hores
de servei), fàcilment es poden deduir les hores del servei de
voluminosos. Això pot comportar incloure informació avaluable
automàticament dins el sobre 2, fet que incompleix la Llei de
Contractes.

Si, es tracta d’hores anuals.
En relació a la programació, en el sobre número 2 es sol.licita que es doni tota la
informació excepte les hores de servei (ni diàries ni anuals) i cap altra que permeti
extreure-les . És a dir, caldrà indicar dia/es de la setmana en que es prestarà,
freqüència, franja horària (matí, tarda o nit) o hora d’inici (sense indicar l’hora final),

sistema emprat, número de recollides per hora segons tipologia residual (rendiment),
etc.
El nombre d’hores anuals de servei per cadascun dels circuits o aquella informació que
es cregui que permet extreure-les s’ha d’incorporar en la informació del sobre número
3.
Al no disposar de la informació sobre el paràmetre “hores de servei” en el moment
d’obertura del sobre número 2, és inviable el càlcul de la fórmula de l’apartat 1.2.1
encara que es disposi d’informació com el rendiment o la franja horària (matí, tarda o
nit) i per tant no es considera que incompleixi la Llei de Contractes.
5. Contenidors recollida comercial per Súria amb sistema d’identificació (RFID) que
s’especifiquen a la pàgina 58 del PCT. Qui aporta aquest sistema (Mancomunitat o
adjudicatari)?
La Mancomunitat.
6. Estoc 2% per tots el contenidors. Inclosos els de recollida comercial, àrees
d’aportació, emergències i festes?
Si.

Consulta a data: 05/09/17
1. En cas de tenir intenció de concòrrer a la licitació en UTE, s’ha de presentar un
DEUC per cada empresa que formaria la UTE?
Sí, cada empresa hauria de presentar el seu DEUC
2. Pel que fa a garantia provisional, no és necessària constituir-la?
No, no hi ha garantia provisional.
3. Ens podrieu facilitar el número del DUOE, data i página de la licitació que s’ha
d’incorporar al DEUC?
· El DOUE és el del dia 2 d’agost de 2017.
· El número de document és el 301928-2017

Consulta a data: 06/09/17
1. La Mancomunitat aporta els cubells necessaris per al porta a porta així com d’altres
elements necessaris com podrien ser pals amb penjadors o illeta tancada amb
penjadors i contenidors tal i com s’especifica a l’Annex III del PCT? El dubte sorgeix
quan en revisar el Títol III del PCT no figura cap d’aquests elements, ja siguin aportats
per la Mancomunitat o per l’adjudicatari.
El material necessari pel porta a porta sol.licitat és aportat pel propi Ajuntament de
Súria i Navàs. És a dir, els licitadors NO HAN D’APORTAR ni els cubells (estaran

dotats de tacs) ni els penjadors, NI TAMPOC REALITZAR les àrees d’emergència i
aportació, etc.
Els licitadors només s’han de fer càrrec de l’aportació dels materials i/o vehicles que
així s’indica expressament com a obligació del contractista en el global del contingut
del PPT (vehicle satèl·lit, dispositius per la recollida als mercats, etc.).

Consulta a data: 07/09/17
1. Quin serà el model del sistema d’identificació de contenidors per tal de proposar un
sistema de lectura compatible amb els mateixos?
Els cubells domiciliaris i contenidors comercials relacionats amb el porta a porta aniran
dotats de tags RFID UHF (860MHz-960MHz) i es llegiran mitjançant sistema de lectura
manual tipus polsera. És a dir, no hi haurà tecnologia embarcada al vehicle.
L’adquisició del sistema de lectura en concret, és a dir, les pulseres i els tags, no és
objecte d’aquest contracte, però si es vol tenir més informació es pot consultar al
“Plec de prescripcions tècniques per a l’adquisició de materials i serveis per a la
implantació d’un sistema de recollida de residus porta a porta al municipi de Súria”,
penjat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Súria (www.suria.cat).
Si que és objecte del present plec el software necessari per a la gestió global de flotes
i incidències, que ha de permetre, entre altres, la integració del sistema de lectura
especificat.

