
 

PROPOSTA D'ACORD AL PLE

Assumpte: Contractació. Aprovar la modificació  del contracte de gestió del servei de 
recollida i neteja viària  per a la renovació dels elements d'infraestructura del servei.
Exp.: 942/2015

Relació de fets

En data 21 d'octubre de 2010 el Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès va acordar 
l'aprovació de l'inici de l'expedient del  contracte del servei de recollida i trasllat dels 
residus sòlids urbans i de neteja viària de Parets del Vallès, amb un pressupost anual 
de 1.208.333,33 euros, IVA exclòs, per un termini  de 10 anys, prorrogable per dos 
anys més.

El Ple de l'Ajuntament va adjudicar el referenciat contracte en sessió de data 27 de 
gener de 2011 a l'empresa URBASER, SA, per un import de 1.147.030,11 euros, IVA 
exclòs.

Des del servei de via pública s'ha plantejat, mitjançant informe de data 18 de juny de 
2018,  la  necessitat  de  instal·lar  unes  plataformes  mòbils  per  tal  de  procedir  a  la 
recollida  selectiva  dels  residus  urbans  en  les  zona  del  nucli  antic  (una  al  carrer 
Barcelona cantonada amb el carrer Travessera, una altra al carrer Major cantonada 
amb el carrer Ferrer i  Guardià i  l'altre al  carrer Ferrer i  Guàrdia cantonada amb el  
carrer Barcelona), atès que les obres de reurbanització del casc antic impossibiliten el 
pas del camió de recollida de les escombraries. L'adquisició d'aquestes plataformes 
comporta  l'adquisició  també  de  2  tractores.  A més  a  més,  també  es  planteja  la 
necessitat de què el servei de recollida s'amplii als diumenges i festius en tot el terme 
municipal. 

Fonaments de dret

L'article  202  de la  Llei  30/2007  de 30 d'octubre,  de Contractes  del  Sector  Públic, 
-aplicable  per  ser  la  legislació  vigent  en  el  moment  de  l'adjudicació  del  contracte- 
establia  que  una  vegada  perfeccionat  el  contracte,  l'òrgan  de  contractació  podia 
modificar  el  contracte  per  raons d'interès  públic  i  per  atendre  causes imprevistes, 
justificant degudament la seva necessitat a l'expedient, sense que es pugui afectar a 
les condicions essencials del contracte. 

En aquest sentit a la clàusula 37 dels plecs de clàusules administratives que regeixen 
el contracte, Modificació del contracte i manteniment de l'equilibri econòmic es preveu 
expressament aquesta possibilitat i per portar-la a terme es disposa que no es podien 
afectar les condicions essencials del contracte, la necessitat de la seva justificació, 
audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

La Disposició Addicional Segona del TRLCSP disposa que seran competència del Ple 
els  contractes que superin  el  10% dels  recursos ordinaris  del  pressupost  i  els  de 
caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior als quatre anys.

 



 

PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:

Primer. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat 
dels residus sòlids urbans i de neteja viària de Parets del Vallès, per una banda pel 
subministrament i  la instal·lació de 2 tractores i de 3 plataformes mòbils per tal de 
procedir a la recollida selectiva dels residus urbans en les zona del nucli antic (una al 
carrer  Barcelona  cantonada  amb  el  carrer  Travessera,  una  altra  al  carrer  Major 
cantonada amb el carrer Ferrer i Guardià i l'altre al carrer Ferrer i Guàrdia cantonada 
amb  el  carrer  Barcelona),  atès  que  les  obres  de  reurbanització  del  casc  antic 
impossibiliten el pas del camió de recollida de les escombraries amb un import anual 
de 181.175,10 euros anuals IVA exclòs, i per l'altre per ampliar el servei de recollida als 
diumenges i festius en tot el terme municipal, per un import anual de 40.600,56 euro 
IVA exclòs. Aquesta modificació sumades les dues parts dona un total de 221.775,66 
euros anuals, IVA exclòs.

Segon.  Aprovar la proposta de despesa 920180002433 en la seva fase AD per un 
import  total  de  59.768,54  euros  en  concepte  de  la  modificació  del  contracte  i  la 
proposta de despesa 920180002454 en la seva fase AD, per un import de 1.219,77 € 
en  concepte  de  la  retenció  del  2%,  amb  càrrec  a  la  partida  2400  1621  22799 
“Contracte recollida escombraries”, pel termini comprès des de l'1 d'octubre fins el 31 
de desembre de 2018.

Tercer.  Aprovar  les  propostes  de  despesa  pels  exercici  futurs  que  tot  seguit  es 
detallen,en la  seva fase AD amb càrrec  a la  partida  2400 1621 22799 “Contracte 
recollida escombraries”. 

 IMPORT RETENCIÓ 2%

Exercici 2019 239.074,17 4.879,06

Exercici 2020 239.074,17 4.879,06

Exercici 2021 ( fins 31 març) 59.768,54 1.219,77

Número AD 920189000035 920189000036

Quart. Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA.

Cinquè.  Donar  compte  del  present  acord  a  l'empresa  que  efectiu  les  properes 
auditories per tal que tingui en compte les noves adquisicions. 

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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