
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 7 
Caràcter: extraordinari
Convocatòria: primera 
Data: 22 de juliol de 2022
Horari: de 09.30 hores a 9.57 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 09.30 hores del dia 22 de juliol de 2022, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en
els termes establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i
que a continuació es relacionen en sessió extraordinària  i  primera convocatòria,
sota la presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. David Planas Lladó

Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau

Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Albert Lopez Guàrdia 
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló

Secretària 
Sra. Meritxell Vargas Sardà

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i el senyor alcalde justifica la
necessitat de ferla convocatòria extraordinària d’aquest Ple, atenent que a final del
mes  de  setembre  acaba  la  pròrroga  extraordinària  del  contracte  de  residus,  i



atenent que el procés d’elaboració dels corresponents documents tècnics ha estat
laboriós i cal iniciar la licitació el més aviat possible.

Sotmès a votació s’aprova per UNANIMITAT, la inclusió del punt a l’ordre
del dia del Ple, sense dictamen previ de la Comissió Informativa.

A continuació es passa a despatxar l’assumpte que figura a l’ordre del dia de la
convocatòria:

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I INICI DE LA LICITACIÓ
PER A LA  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  DE RECOLLIDA I  TRANSPORT DELS
RESIDUS MUNICIPALS DE CELRÀ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB
ASSENYALAMENT  DE  DIVERSOS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ (expedient
X2021001034)

ANTECEDENTS DE FET

1.-  És  d’interès  de  l’Ajuntament  de Celrà  dur  a  terme la  contractació  del  servei  de
recollida i transport dels residus municipals de Celrà,  expedient de contractació incoat
mitjançant Decret d’alcaldia 915/2021, de 27 de setembre. 

 2.- S’ha procedit a tramitar el corresponent expedient administratiu, i s’han redactat el
plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei i que consten
a l’expedient.

3.- També consten a l’expedient els l’informe de necessitat del contracte, la memòria
justificativa,  i  els  informes  preceptius  de  la  Secretària  de  la  Corporació,  així  com
l’acreditació  d’existència  de  crèdit  i  l’informe  de  fiscalització  prèvia  per  part  de
l’interventor municipal.

FONAMENTS DE DRET

1.-  Llei  9/2017,  de  8  de novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). La tramitació serà
ordinària per procediment obert. Per a la valoració de les proposicions i la determinació
de  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  s’atendrà  a  diversos  criteris  directament
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 145 i següents de la LCSP.

Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel
fet que es tracta d’un contracte de serveis, i el seu valor estimat és superior als 215.000
euros, tal com estableix l’article 22.1.b) de la LCSP.

2.-  Estem davant  un contracte  administratiu  de  serveis,  als  efectes  del  que disposa
l’article  17  de  la  LCSP,  ja  que  el  contractista  no  es  retribueix  mitjançant  tarifes  ni
assumeix el risc econòmic empresarial del contracte.

3.- A la vista del valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que disposa l’article
101 de la LCSP, donat que la seva durada és de 3 anys més dues possibles pròrrogues
d’un any cadascuna, és de  2.539.770,00 Euros (IVA exclòs), corresponent 507.954,00
euros  (IVA exclòs)  a  cadascuna de les  anualitats,  l’òrgan  competent  per  efectuar  la
present contractació i tramitar l’expedient és el Ple, d’acord amb la Disposició Addicional
segona, primer apartat, de la LCSP, donat que el valor estimat del contracte supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació.



4.- I de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local -LRBRL-; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic; Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques -RGLCAP-.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació,  subjecta  a  regulació  harmonitzada
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per
tal de procedir a la licitació del servei de recollida i transport de residus municipals de
Celrà. 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de recollida i transport
de residus municipals, subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i
amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.

Tercer.- El contracte té una durada inicial prevista de 3 anys, amb la possibilitat de
pròrroga anual per dos anys més, fins un màxim total de 5 anys.  

Quart.- Obrir la convocatòria de licitació del servei de neteja, fent avinent que, durant el
termini de 30 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci del
contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), es puguin presentar proposicions
per  part  dels  licitadors.  L’anunci  també  es  publicarà  al  perfil  del  contractant  de
l’Ajuntament de Celrà amb indicació de la data de tramesa al DOUE.

Cinquè.-  Autoritzar  una  despesa  plurianual,  per  als  exercicis  2022  a  2025,  sempre
condicionat a les aprovacions definitives dels pressupostos corresponents, per finançar
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per un preu total del
contracte, incloent possibles pròrrogues, de  1.457.607,10  € (IVA inclòs), corresponent
485.869,05 euros anual (IVA inclòs) per cadascuna de les anualitats contractuals amb
càrrec del pressupost vigent de la Corporació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Abstencions (1)

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro



Prèviament a la votació, hi ha hagut les següents intervencions:

La senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, fa una explicació del
nou contracte que es transcriu a continuació:

Aquest Plec té per  objecte establir  les condicions tècniques que hauran de regir  la
prestació dels serveis de recollida i transport dels residus municipals. Concretament, la
recollida dels residus domiciliaris,  dels  residus comercials,  del  polígon industrial,  de
vidre, recollida i neteja de l’àrea d’emergència, dels residus voluminosos, de bosses
abandonades i buidatge de papereres (que a diferencia del contracte anterior no hi era i
ara s’hi ha inclòs), del mercat setmanal, recollida d’actes i esdeveniments, la gestió de
l’àrea mòbil de suport al porta a porta, d’oli vegetal i altres serveis com la recollida de
la depuradora.  

La Sra. Ferrer indica que per la gran quantitat de serveis que hi ha a Celrà inclosos dins
del servei de recollida de residus es preveu realitzar la contractació en un lot únic per
tal que sigui tècnicament i econòmicament més favorable.

Els motius que ho justifiquen són:

 De  personal:  la  unificació  del  servei  permet  optimitzar  recursos  humans  i
garantir-ne l’eficiència (ha de tenir un ampli  coneixement de la casuística del
servei).

 De vehicles de recollida: la majoria de vehicles necessaris són compactadors de
càrrega posterior i tots han de tenir instal·lats la tecnologia a bord necessària per
fer-ne el seguiment.

 Aquesta  tecnologia  de  seguiment  i  control  ha  de  ser  única,  com  també  el
software de gestió de dades. Així, doncs, evitant la duplicitat d’empreses evitem
un increment del cost.

Aquest contracte tindria una durada de 3 anys amb possibilitat de pròrroga (1+1) amb
un màxim de 5 anys. 

L’objectiu municipal a assolir amb la continuïtat del sistema de recollida porta a porta
és continuar i millorar l’elevat índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes
les fraccions i reduir la quantitat de la resta. 

Com a objectiu de resultat de quantitat, és assolir i superar el 75 % en pes de recollida
selectiva.

I com a objectiu de qualitat és assolir menys d’un 2 % d’impropis per la FORM i un 20
% pels envasos lleugers.

Quan vam fer  el  redimensionament  econòmic  de  tots  els  serveis  que  tenim  en  el
contracte actual, directament teníem una pujada d’uns 70.000 Euros entre combustible,
lloguer del parc mòbil i el seu manteniment.

A més es va valorar imprescindible augmentar les hores de l’encarregat/da del servei
(posant en el nou contracte a una mitja jornada) per tal  de poder donar respostes
ràpides i àgils a les incidències que van sorgint. Això suposa un augment d’uns 15.000
Euros.

D’altra banda, també hem pogut constatar (tant en les inspeccions realitzades com en
reunions amb l’empresa i amb els propis operaris) que per la tipologia del servei que
tenim a Celrà, realitzar-lo “monoparat” genera una sobrecàrrega física al personal i això
fa que disminueixi la qualitat del servei .



Per tant, en aquest nou  contracte hem deixat de plantejar els equips “monoparats”. I
això suposa un augment d’uns 50.000 euros aproximadament.

Les principals diferències en el nou contracte són les següents:

En la recollida PaP de residus domèstics

 es deixa de fer la recollida d’envasos del diumenge i deixant la recollida de resta
quinzenal.  Això  ve  motivat  per  l’estudi  de  les  dades  actuals  ,  el  que  suposa
realitzar aquest servei per les tones recollides.

 Queden tres recollides de FORM (dilluns, dijous i dissabte) i el reforç de maig a
octubre els dimecres al matí.

 Paper i cartró: 1 recollida setmanal els dimecres.
 Envasos: 2 recollides setmanals els dimarts i divendres.
 I la resta els diumenges quinzenalment.

D’altra banda, ja es preveu en aquest contracte reconvertir el contenidor multimaterial
d’envasos i de paper i cartró i que també serveixi per lliurar la resta (sense que això
impliqui una modificació del contracte).

En la recollida de bosses abandonades i buidatges i papereres

 Es preveu una freqüència diària de dilluns a divendres i s’haurà de finalitzar abans
de les 12 hores del matí (tant el servei de buidatge de papereres com de retirada
de materials incorrectes o bosses abandonades).

En la recollida d’oli

 Es preveuen dues noves ubicacions

Quant a la tecnologia d’informació i comunicació

 Es  preveu  introduir  una  APP  ciutadana  amb  l’objectiu  d’establir  un  canal
bidireccional de comunicació entre la ciutadania i el servei. A través d’aquesta APP
els  usuaris  podran  consultar  dades  de  participació,  notificar  incidències,
comunicació amb les tècniques i entre altres i també es podrà realitzar la simulació
del rebut de la taxa d’escombraries en el cas de la implementació de la taxa justa.

Periòdicament

 L’empresa adjudicatària haurà de lliurar informes a l’Ajuntament amb l’anàlisi del
grau de participació, l’ús del servei i les incidències. Aquests informes seran diaris
amb el  recull  d’incidències  i  buidatges  i  mensuals  i  memòria  anual  per  poder
analitzar les evolucions de totes les dades.

S’ha previst realitzar un control de la prestació dels diferents serveis basat en el
control  de la presencia de ruta,  del  compliment de les normes d’execució dels
serveis i del correcte lliurament dels informes fixats. I, d’altra banda, també s’ha
realitzat,  de tots els serveis, un llistat d’elements avaluables per poder avaluar
objectivament cada servei.

L'alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernández Navarro, regidora del grup
municipal PSC-CP, que manifesta que el seu grup s’absté en la votació pels motius que
es transcriuen a continuació:

El nostre vot al contracte de recollida de residus serà abstenció.

No  podem votar-hi  en  contra  perquè,  tal  i  com ho  hem expressat  sempre,  estem



totalment d’acord amb el servei porta a porta.

Tot i així no podem votar-hi a favor perquè pensem que l’actual servei no acaba de
donar el rendiment que es pot esperar d’un sistema que en principi és còmode i fàcil
per a l’usuari.

Segons xifres de la Generalitat, l’any 2020 a Celrà es recullen 1.060 kg per habitant i
dia. A la nostra comarca la quantitat és de 1.260 kg per habitant i dia i al conjunt de
Catalunya és de 1.400 kg per habitant i dia. Són molts quilos de residus que es perden
cada dia. Els 14 municipis del nostre entorn que han començat la recollida porta a porta
poden ajudar a solucionar aquest problema. Però, serà suficient?

Hem d’esperar que la solució ens vingui dels pobles veïns o nosaltres hi podem posar
alguna cosa de la nostra part.

Celrà és un poble amb una situació econòmica òptima, donada en bona mesura per
l’aportació  de  l’IAE  provinent  del  polígon  industrial.  Un  romanent  de  tresoreria
important,  la  manca  d’endeutament,  la  capacitat  de  promoure  projectes  amb  una
important  despesa (Torre Desvern,  carril  bici,  Can Cors, plaça del  mercat)  són una
mostra de la capacitat econòmica del nostre poble.

Aquests quatre projectes que hem citat són molt importants pel nostre poble i nosaltres
els hem donat el nostre suport. Tot i així són equipaments que de ben segur no els
utilitzarà la totalitat del poble.

La recollida de residus afecta a tots els habitatges de Celrà cada dia i l’eficàcia  del
servei afecta per bé o malament a la qualitat de vida de la gent.

La  nostra  abstenció  avui  és  per  reclamar  una  millora  en  la  recollida  que  s’ha  de
materialitzar en un augment de la freqüència sense que això hagi de repercutir en la
taxa. Celrà té recursos suficients per fer-ho possible. 

Pren  la  paraula  la  senyora  Ferrer  contestant  que  tot  el  que  s’ha  anat  fent  i  les
propostes  parlades,  estan  recollides  en  aquest  Plec,  manifesta  que  Celrà  te  molts
serveis, i  les dades indiquen que incrementar les recollides no aporta res, ja es va
provar. Consideren que cal fer una reducció a nivell global, inclús a nivell normatiu,
implicant a la ciutadania, que es prengui consciència que el que tu generes a nivell de
residus és teu fins que t’ho recullen. 

Intervé el senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció
Econòmica i Habitatge, respon que en la seva condició de Conseller Comarcal coneix
informació de municipis veïns, així, hi ha municipis propers on hi ha menys freqüència
de recollida i la ciutadania ha de pagar una quota extra per, per exemple, la recollida
de la poda. 

El  grup  de  PSC  a  nivell  comarcal,  va  votar  a  favor  d’un  plec  amb  moltes  menys
freqüències de recollida que el Plec que es sotmet avui al Ple.

Indica  que  s’han  de  presentar  les  dades  ben  contrastades  i  no  és  pot  plantejar
incrementar la freqüència de les recollides  si  no s’incrementa l’import  de les taxes
associades.

Pel que fa al  romanent de tresoreria  que indica la  Sra. Hernández, el  Sr.  Bartis  li
recorda  que  aquest  no  serveix  per  finançar  un  servei  ordinari  com és  la  recollida
d’escombraries, el romanent de tresoreria pot finançar inversions, però no despesa fixa
ordinària del pressupost. 



El que diu la Generalitat, és que el cost de la recollida ha de ser finançat al 100% per
la ciutadania, ara ja no es pot plantejar serveis que no estiguin en aquesta línia.

En resum, indica que el que s’ofereix a Celrà, són serveis molt més amplis que els que
s’ofereixen a la comarca i aquí en proporció s’està pagant molt poc. 

La  senyora  Hernández  respon  que  ja  sap  que  el  romanent  de  tresoreria  no  s’ha
d’utilitzar per finançar aquest servei però que hi ha altres opcions, com va passar amb
la Torre Desvern. Sempre hi ha alguna altra solució. 

El senyor Bartis convida tothom a presentar noves solucions al Ple.

La senyora Hernández contesta que no te la visió del senyor Bartis per que acaba de
començar, però vol aportar una mirada més personal potser no tant política, creu que
els diners es podrien fer servir per altres coses en aquest servei. 

La senyora Ferrer confirma que s’ha fet un gran esforç econòmic de més de 152,994
euros /any respecte la licitació de l’anterior contracte. 

Intervé l’alcalde indicant que es va fer una reunió amb tots els grups municipals i es
acordar retirar la recollida de diumenge en els termes que consten al Plec, pel que no
entén ara aquesta demanda de la Sra. Hernández per la freqüència.

La  senyora  Hernández  indica  que  en  aquella  reunió  ja  va  dir  per  que  no  es  pot
mantenir el reforç dels dimecres a la tarda de l’estiu durant tot l’any.

Intervé la senyora Ferrer indicant que no és viable, es va posar per que la ciutadania
ho demanava per l’estiu, però no esta justificat ampliar-la per tot l’any.

El senyor Bartis respon que aquesta recollida esta molt lligada a la temperatura i el
tipus  d’aliments  (per  exemple:  meló,  síndria),  que  es  fa  malbé  de  manera  ràpida
durant aquests mesos de calor, però hi ha una participació baixa, tot i que es manté
per que es considera necessària per la tipologia d’aquests residus.

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot
el qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.
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