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Secretaria

Núm. d’expediente: SPO2016/000197 

Asunto: 

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 11-10-16) I LES 

SEVES RESPOSTES (13-10-16)

PREGUNTA 1: 

En el punto 3.8. Servicio de Recogida en Generadores Singulares del PPT, se
indica "_Els licitadors preveuran un servei  de recollida per cartró comercial,
envasos, vidre i FORM a les activitats comercials que en generin_". Esto hace
indicar que no se debe incluir  la recogida de la  fracción RECHAZO de los
generadores  singulares  del  municipio.  ¿Cómo  deberán  proceder  los
Generadores  Singulares  para  que  se  les  retire  dicha  fracción?  ¿Hay  que
estimar algún tipo de recogida de RECHAZO?

RESPOSTA:

No,  no  es  preveu  pels  generadors  singulars  una recollida  específica  de  la
fracció  rebuig,  per  tant,  aquesta  s’integra  en la  recollida  genèrica  de  cada
zona, es a dirà, 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.

PREGUNTA 2: 

En  el  Anexo  _  VII.  Listado  de  Generadores  Singulares_  se  encuentran
incluidas todas las dependencias públicas incluidas en el _Anexo VIII. Listado
de  Dependencias  Públicas_.  En  este  caso,  ¿a  qué  tipo  de  frecuencias  y
especificaciones del servicio se debe hacer caso?
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RESPOSTA:

Les dependències que s’inclouen dins l’annex VIII de llistat de dependències
públiques seran objecte de les freqüències i especificacions que determina en
el punt 3.13 Serveis de recollida a les dependències públiques i municipals del
PPT.

PREGUNTA 3: 

En el punto 3.8.2. Recogida de Cartón Comercial y 3.8.3. Recogida de Vidrio y
Envases Ligeros se indica "_Pel que fa als establiments que estiguin dins la
zona  de  recollida  selectiva  porta  a  porta  i  porta  a  porta  mixt,  una  de  les
recollides podrà coincidir amb la recollida domiciliària_". Teniendo en cuenta
que los servicios de Recogida Selectiva de los Generadores Singulares debe
ser en horario DIURNO, y los servicios de Recogida Selectiva Puerta a Puerta
y  Puerta  a  Puerta  Mixto  deben  ser  en  horario  NOCTURNO,  ¿Cómo sería
posible que una de las recogidas pudiese coincidir?

RESPOSTA:

En  el  plec  en  el  punt  3.8.5  freqüència  i  horari  de  recollida  a  activitats
comercials/industrials en l’apartar de l’horari determina: “Horari dels serveis:

L’horari d’inici dels serveis serà a proposta dels licitadors en base al seu estudi

d’optimització de mitjans i  recursos humans previstos en la seva oferta. En

qualsevol  cas  aquest  horari  s’haurà  d’adaptar  a  l’horari  comercial  dels

establiments.”.  Per  tant  si  es podrà canviar el  torn a una de les recollides,
sempre i quan s’adapti a l’horari comercial dels establiments, és a dir, només
als establiments que romanin oberts fins a les 20:00 aproximadament i per tant
puguin  treure  el  cartó  a  l’hora  de  tancament,  en  cap  cas  s’acceptarà  una
recollida nocturna a establiments que no tinguin obert els capvespres.

Pel  que  fa  a  coincidir  més  dies  no  es  permet,  caldrà  cercar  altres  vies
d’optimització.

PREGUNTA 4: 

En el punto 7.2. Áreas de aportación vigiladas se indica "_Tal i com determina
el  pla  de  residus  d'Inca,  es  proposa  l'eliminació  de  les  àrees  d'aportació
ubicades  en  sòl  rústic,  per  tant  es  necessari  dotar  a  aquestes  zones  d'un
servei específic de recollida de residus, així es proposa habilitar per part de
l'Ajuntament fins a un total de 5 àrees d'aportació, inicialment 4, distribuïdes
segon  determina  l'Annex  XI  Ubicació  i  plànols  de  les  àrees  d'aportació
vigilades_". Referente a este servicio, ¿Cuándo se realizará la implantación de
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la 5ª área de aportación y donde se prevé implantarla? ¿La zona donde se
ubicarán dichas áreas será decisión de los Servicios técnicos del ayuntamiento
o se debe realizar una propuesta?

RESPOSTA:

Es  desconeix  quan  i  on  es  realitzarà  la  implantació  de  la  quinta  àrea,  la
parcel·la que s’ubiqui cada una de les àrees serà decisió de l’ajuntament, el
licitador només ha de presentar una proposta de disseny genèric d’aquestes.

PREGUNTA 5: 

A lo largo del PPT se indica que a partir del 2º año el Servicio de recogida de la
zona de Son Amonda pasará de un sistema contenerizado a un servicio puerta
a puerta. A la hora de realizar el estudio económico de la oferta a presentar,
¿en qué situación se debe preparar? ¿A partir del segundo año?

RESPOSTA:

Sí, pel que fa al càlcul de personal i costs d’explotació s’ha realitzat tenint en
compte el cost del servei una vegada implantat el PaP a Son Amonda, es a dir
a partit del segon any de servei, per tant no ha d’existir cap modificació a partir
del segon any.

PREGUNTA 6: 

En el estudio económico realizado por la empresa GRAM, en su punto _5.
Dimensionado de las necesidades_, se incluye una tabla con los porcentajes
de residuos a los que se espera llegar repartido por fracciones y por zonas. En
esta tabla se indica que el porcentaje esperado para la fracción rechazo es del
55%.  Así  mismo,  en  el  punto  _11.3.  Modelo  de  control  de  objetivos
ambientales_ se indica que a partir del 5º año de contrato deberá alcanzarse
un porcentaje del 50% de recogida de rechazo, el  cual  deberá mantenerse
constante hasta la finalización del mismo. Entendemos que el dimensionado
no es más que una hipótesis sobre la que partir, ¿es así?
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RESPOSTA:

Atès  que  el  dimensionament  del  servei  i  l’estudi  econòmic  del  mateix  es
realitza  per  determinar  el  cost  del  servei  anual,  s’ha  determinat  un  % de
reciclatge mig a partir del segon any, per tal de poder fer el càlcul de producció
mig i  estimar els costs mitjans durant  tota la  contracta,  així  segon la taula
present en el punt Model de control d’objectius ambientals s’ha determinat la
mitjana de producció de rebuig en comptes de fer-ho anualment. 

Any

%  de

reciclatge

anual

esperat

%  de  rebuig

anual esperat

Mitjana  de  %  de  la

fracció rebuig

1 20% 80,0%

2 35% 65,0%

54,3%  (arrodonint-ho  a
55%)

3 40% 60,0%

4 45% 55,0%

5 50% 50,0%

6 50% 50,0%

7 50% 50,0%

8 50% 50,0%

Per altra banda aclarir que no és necessari que es mantingui constant a partir
del  quint  any,  es pot  incrementar,  el  que penalitza és recollir  per sota dels
percentatges esperats.
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