Ref. Exp.: 55/2020/SQSCR
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/07/2020, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant acord de Ple de data 26 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de gestió
del servei públic, mitjançant concessió administrativa, de recollida de residus, neteja
d’espais públics i gestió de la deixalleria municipal a l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. (FCC, SA) per un import anual 1.910.244,70 € (IVA
Inclòs) i una durada de contracte de 8 anys amb dues possibles pròrrogues d’un any
cadascuna.
El contracte es va formalitzar en data 29 d’abril de 2015 i es va iniciar en data 1 de maig
de 2015.
Mitjançant acord de Ple de data 30 de desembre de 2019 es va acordar autoritzar a FCC,
SA la transmissió del Contracte de gestió del servei públic de recollida de residus, neteja
d’espais públics i gestió de la deixalleria municipal a FCC Medio Ambiente, SA.
En data 12 de juny de 2020 la cap del Servei de Manteniment, infraestructures i serveis va
emetre informe on informava de les necessitats de modificar el contracte arrel del
contracte de millora de les voreres i accessibilitat, i la instal·lació de papereres en el viari
dels polígons industrials de Sant Quirze del Vallès, on s’instal·laran 100 unitats de
papereres distribuïdes en els diferents polígons, que requerirà un servei de neteja i
recollida que actualment no estava previst dins de l’objecte del contracte.
De l’esmentat informe es desprèn que la modificació del contracte es troba prevista al Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, que la modificació
que es vol aprovar representa un 3,50 % del preu anual del contracte que correspon a un
import de 76.781,18 € anuals.
La proposta d’ampliació del servei és per tal de cobrir les noves necessitats, en els termes
següents:
-

Reconvertir l’escombrada mecànica que es fa actualment a la zona industrial
en una escombrada mixta.
Reforçar el servei d’escombrada motoritzada.
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-

Realitzar el servei de buidat, neteja i manteniment de papereres.
Noves freqüències de neteja, maquinària i operaris.

D’acord amb la clàusula 1.7 del Plec de prescripcions tècniques i la clàusula 9 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte i que regulen els
supòsits de modificació del contracte, s’estableix que aquests es faran en base als preus
unitaris de l’oferta presentada i d’acord el temps i nombre de mitjans humans i materials
reals que cal dedicar per a la prestació dels nous serveis encomanats.
Les modificacions no podran superar mai el 5% del preu anual.
Els supòsits que, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent, podrien
donar lloc a la modificació del contracte, són els següents:
a) Ampliació de les àrees de recollida de residus municipals i/o de neteja viària.
b) Increment o disminució dels mitjans tècnics i/o modificació de la seva ubicació.
c) Increment o disminució de la generació de residus o establiment o reducció de
fraccions de recollida de residus municipals que impliqui un augment o
disminució de la recollida de residus.
d) Incorporació de nous sistemes de recollida de residus sòlids municipals i/o de
neteja viària.
e) Increment o reducció del nombre d'instal·lacions fixes disponibles per a la
prestació dels serveis de recollida de residus municipals i/o de neteja viària
objecte d'aquest Plec.
f) Variació de la freqüència de prestació dels serveis de recollida de residus
municipals i/o de neteja viària objecte d'aquest Plec.
g) Incorporació de noves tecnologies d'informació i gestió de dades.
h) Canvis normatius.
i) Consecució o fixació de nous objectius o índexs de qualitat.
En data 12 de juny de 2020 es va donar tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb
l’article 211 del Text Refós de la Llei de contractes 3/2011, per tal que manifestés la seva
conformitat en la modificació proposada.
Mitjançant registre d’entrada núm. 20200006827 de data 15 de juny de 2020 el
representant de l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SAU va donar conformitat a la
modificació del contracte.

FONAMENTS DE DRET
-

D’acord amb la Disposició transitòria primera, els contractes administratius adjudicats
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, pel Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, en endavant TRLCSP i d’acord al Reial Decret 817/2009, que
desenvolupa parcialment la LCSP.
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-

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora dels Residus; Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

-

Ordenança reguladora de la gestió dels residus sòlids urbans i de la neteja pública de
Sant Quirze del Vallès.

-

Contracte 008/15 de data 29 d’abril de 2015 de gestió del servei públic, mitjançant
concessió administrativa , de recollida de residus, neteja d’espais públics i gestió de la
deixalleria municipal.

-

D'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals; el RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim
local de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de les administracions públiques; el Decret

-

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
1. L’article 106 del TRLCSP estableix que “ “els contractes es podran modificar
sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament
d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat de manera clara, precisa i inequívoca les
condicions en què se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits de les modificacions
que es poden acordar amb indicació expressa del percentatge del preu del
contracte al qual com a màxim poden afectar, i el procediment que s’ha de seguir
per això.
A aquests efectes, els supòsits en què es pot modificar el contracte s’han de definir
amb total concreció per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es
pugui verificar de manera objectiva i les condicions de l’eventual modificació s’han
de precisar amb prou detall per permetre als licitadors la seva valoració als efectes
de formular la seva oferta i ser tingudes en compte pel que es refereix a l’exigència
de condicions d’aptitud als licitadors i valoració de les ofertes.”
2. Que la clàusula 1.7 del Plec de prescripcions tècniques i la clàusula 9 del Plec de
clàusules administratives particulars preveu que el contracte es podrà modificar,
conforme al que disposa l’article 106 del TRLCSP, establint entre d’altres motius
l’increment o disminució dels mitjans tècnics i/o modificació de la seva ubicació.
3. Que les esmentades clàusules estableixen com a límit un percentatge de
modificació del contracte del 5% del preu de contracte anual, i atès que l’increment
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anual de la modificació sol·licitada són 76.781,18 € ( IVA inclòs), que correspon a
un 3,50 % del preu anual del contracte, no supera el límit establert al PCAP.
4. D’acord amb l’article 99.3 del TRLCSP, es preveu que quan, com a conseqüència
d’una modificació del contracte, el preu d’aquest experimenti una variació, s’ha de
reajustar la garantia, perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu
modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a
l’empresari l’acord de modificació.
En data 24 de novembre de 2019 el representant de l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA amb NIF A28037224 i de FCC MEDIO
AMBIENTE, SAU amb NIF A28541639 va comunicar a l’Ajuntament que la garantia
constituïdes en el moment de l’adjudicació del contracte es mantenia amb motiu de
la segregació.
L’import de la garantia constituïda és de 868.293,05 €, i per tant no procedeix a
reajustar la garantia, al ser la garantia constituïda, superior al preu global del
contracte amb la modificació proposada.
5. Considerant l’informe del secretari accidental número 004/2020 de data 16 de juny
de 2020.
6. Considerant l’informe d’intervenció núm. 130/2020 de data 17 de juny de 2020.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte 008/2015 de data 29 d’abril de 2015 de
gestió del servei públic, mitjançant concessió administrativa , de recollida de residus,
neteja d’espais públics i gestió de la deixalleria municipal subscrit amb l’empresa a FCC
Medio Ambiente, SA, amb CIF A- 2854163-9, en els termes proposats pel servei de
Manteniment, infraestructures i serveis en els termes següents:
Motiu de la modificació: l’increment o disminució dels mitjans tècnics i/o
modificació de la seva ubicació, que implica una ampliació del servei de neteja i
recollida de papereres als polígons municipals.
Percentatge de modificació: 3,50 %
Increment del preu de contracte anual: 76.781,18 € ( IVA inclòs)
Nou preu de contracte anual: 1.987.025,88 €, dels quals 1.797.400,16
€corresponen a serveis ordinaris, 8.987,00 € al serveis extraordinaris (representant
un 0,5% del preu de contracte) i 180.638,72 € al 10% de l’impost sobre el Valor
afegit.
Segon.- Aprovar els documents comptables corresponent a l’import de l’increment del
preu de contracte següents:
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Aplicació pressupostària: 3016/1621/2270000
Anualitat
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Tipus
Autorització i disposició de la despesa –
complement positiu (AD_C+)
Autorització i disposició de la despesa futura
– complement positiu (AD_FUT C+)
Autorització i disposició de la despesa futura
– complement positiu (AD_FUT C+)
Autorització i disposició de la despesa futura
– complement positiu (AD_FUT C+)
Autorització i disposició de la despesa futura
– complement positiu (AD_FUT C+)
Autorització i disposició de la despesa futura
– complement positiu (AD_FUT C+)

Núm.

Import

12020000007989

31.992,15 €

12020000008004

76.781,18 €

12020000008005

76.781,18 €

12020000008006

76.781,18 €

12020000008007

76.781,18 €

12020000008008

31.992,15 €

Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant
document administratiu signat electrònicament amb certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica dins el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació del present acord.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució als Serveis Econòmics municipals i al servei
de Manteniment, infraestructures i serveis.
I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 31/07/2020 a les 15:16:25

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 01/08/2020 a les 8:39:44

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13520416340067745462.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

5/5

