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Publicació en el perfil. Contestació a les preguntes
plantejades pels licitadors en referència a la contractació de
la concessió del servei públic de recollida domiciliària de
residus del terme municipal d'Inca i el seu transport.

PREGUNTES FORMULADES PER UN LICITADOR (DIA 14-10-16) I
LES SEVES RESPOSTES (18-10-16)
PREGUNTA 1:
Pàgina 29 del PPT, capítol 3.10.5, que correspon a l'explotació del servei de la
Deixalleria, diu textualment el següent:

• De Dilluns a diumenge de 7:30 a 19:30 de novembre a abril (12 hores)
• De Dilluns a diumenge de 7:30 a 21:00 de març a octubre (13,5 hores)
Hi ha una errada als mesos d'aplicació, i necessitem conèixer quina de les dues
possibilitats és la correcta:
·
·

De Novembre a Març, i d'abril a Octubre.
De Novembre a Abril, i de Maig a Octubre.

RESPOSTA
En l’estudi econòmic preveu l’horari d’estiu de 7 mesos i l’horari d’hivern 5 mesos, a
més es impossible que dins dos mesos s’hi executin dos horaris diferents, per tant es
tracta d’un error material essent l’horari correcte el següent:
•

De Dilluns a diumenge de 7:30 a 19:30 de novembre a març (12 hores)

•

De Dilluns a diumenge de 7:30 a 21:00 d’abril a octubre (13,5 hores)

En qualsevol cas, aquest observació no afecta al cost econòmic del servei.

PREGUNTA 2:
Pàgina 26 del PPT, capítol 3.10.1., que correspon a la Organització del servei de la
Deixalleria, diu textualment el següent:
La pregunta és si per "Conveni de col·laboració" hem d'entendre una subcontractació
amb una Empresa d'inserció social, o bé si els treballadors han de ser seleccionats per
'una Empresa d'inserció social, i contractats directament per la nostra Empresa.
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RESPOSTA
S’entén que hi caben les dues possibilitats per tant serà decisió de d’empresa el
mètode de col·laboració que es proposi.

PREGUNTA 3:
Pàgina 35 del PPT, capítol 3.13, que correspon al Servei de recollida a les
Dependències públiques i municipals.
L'horari d'inici dels serveis a les Dependències municipals serà a proposta dels
licitadors, però s'ha d'adaptar a l'horari d'obertura i tancament de les dependències...
que són 57 dependències.
Dins l'estudi econòmic es pot observar que es contempla solament un 20% de jornada
d'un conductor + peó en torn de dia per realitzar totes aquestes recollides.
Aquest dimensionament no és suficient per realitzar la recollida de cartó, vidre,
envasos, bolquers, rebuig i form de 57 dependències públiques, i sobretot; dins l'horari
en que estiguin obertes. La nostra pregunta es si es preveu que les dependències
municipals també dipositin el rebuig i FORM com tota la resta de veïns (càrrega lateral,
porta a porta, porta a porta mixt), tenint en compte les diferents zones a on estiguin
situades.
I en la zona rústica, a on no es contempla el servei de recollida ¿Què passa amb les
dependències municipals situades a la zona rústica?
RESPOSTA
No a totes les dependències es produeixen tots els residus, per tant és l’empresa
licitadora qui ha de realitzar l’estudi personalitzat de cada dependència i proposar la
recollida idònia per a cada una d’elles, així ho determina el PPT “L’empresa contractista
adaptarà la freqüència i el tipus de residu en funció del tipus de dependència objecte de
recollida.”
Pel que fa al rebuig, i així com s’ha contestat a la pregunta 1 formulada per Melchor
Mascaró en data del 13 d’octubre, aquesta s’integra en la recollida genèrica de cada
zona, és a dir, d’un dia a la setmana en la zona PaP, 3 per la zona PaP mixt i en
contenidors de càrrega lateral en la resta.
Pel que fa als equipaments que estan ubicats en zona rústica segons el PGOU
s’inclouen en la zona de contenidors de càrrega lateral (zona blanca) de l’annex I
zonificació dels sistemes de recollida del PPT, per tant s’ha de dotar dels contenidors
necessaris per garantir la recollida de totes les fraccions.
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PREGUNTA 4:
Pàgina 21 del PPT, capítol 3.8.1, que correspon al Servei de Recollida a generadors
singulars.
Hem pogut comprovar que hi ha una contestació a la web municipal a on s'especifica
que el rebuig dels generadors singulars s'ha de recollir tenint en compte la zona a on
estan inclosos; càrrega lateral, porta a porta, porta a porta mix, o sigui; que no es
contempla un servei exclusiu de recollida de rebuig.
La nostra pregunta és la mateixa que la referent a les Dependències municipals; en la
zona rústica no es contempla el servei de recollida. ¿Què passa amb els generadors
singulars que es troben a la zona rústica?.
RESPOSTA
En el cas concret d’aquests establiments (10 establiments aproximadament) al no estar
dins una zona de recollida concreta, sí que s’ha de realitzar la recollida de rebuig, amb
les freqüències que determina el PPT de 3 dies a la setmana perquè així ho preveu el
mateix. A més el plec diu: “Tot i que es podrà ajustar la freqüència de buidat a les
necessitats reals de cada establiment en base a l’aportació de residus mitjançant una
justificació i càlcul de la freqüència idònia amb l’autorització expressa dels STM”.
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