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Ple extraordinari de data vint-i-tres de febrer de dos mil quinze. 
  
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a vint-i-tres de febrer de dos mil quinze, es 
reuneixen a la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria 
del Ple Municipal, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Mir i Boix, els senyors/res 
regidor/res que seguidament s’esmenten: Sra. Anna Maluquer Ferrer, Sr. Joan Buxadé i de la 
Torre, Sr. Antonio Abel Nuri, Sra. Montserrat Reig Pascual, la Sra. Neus Sola Bigas, la Sra. 
Yolanda Laspalas Cantón, el Sr. José Ramón Villaverde Díez, Sra. Núria Pera Maltes, la Sra. 
Joana Rodon Jacas i el Sr. Joan Vila Carbonell. 

 
Hi assisteix el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Simona i Altimir, que certifica. 
 
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 98. c) del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
A les vuit del vespre es declara oberta la sessió per ordre de la Presidència i es dóna compte 
del punt que consta a la convocatòria i que ja són del coneixement dels senyors/res 
regidors/res.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que bé, bona nit a tothom, i benvinguts a la sessió extraordinària del 
Ple corporatiu del dia 23 de febrer de 2015. Bé, aquest Ple s’ha convocat per tractar dos 
punts que estan vinculats, i que consisteixen, com després els explicarem, a posar en marxa 
tot el sistema per a la contractació de la recollida i el transport de residus.  

El plec de clàusules, que és el segon punt, ja ha estat informat per la Comissió Informativa 
d’Obres, Serveis i Activitats que celebrem cada dijous, i es va enviar als grups de l’oposició 
fa ara onze dies, per tal que poguessin tenir tota la informació i dir la seva en el seu moment, 
quan va passar per comissió informativa, o bé també en el dia d’avui.  

1. ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS A 
FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, PER DUR A TERME EL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE VIDRE, PAPER, CARTRÓ, ENVASOS, 
LLAUNES I TETRA BRIC, DE CABRILS 

El Sr. Alcalde manifesta que passem, doncs, al primer punt, que és l’acceptació de l’encàrrec 
de gestió de l’Ajuntament de Cabrils a favor de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per dur a 
terme el procediment de licitació i contractació del contracte de servei de recollida selectiva i 
transport de vidre, paper, cartró, envasos, llaunes i tetra bric, de Cabrils. Ens exposa aquest 
punt la regidora Núria Pera. 

La Sra. Núria Pera Maltes, regidora d’Urbanisme i Sostenibilitat, manifesta que bé, com bé 
diu la definició del punt, acceptem l’encàrrec de l’Ajuntament de Cabrils per fer la recollida 
selectiva, perquè hi ha la necessitat de fer la licitació i la contractació del servei de recollida 
selectiva i transport de vidre, paper, cartró, envasos, llaunes i tetra brik, per part de 
l’Ajuntament de Cabrils. 

Actualment aquesta recollida es fa conjuntament amb Cabrera, i aproximadament portem 
fent aquesta col·laboració, aproximadament devem portar uns deu anys. Bàsicament és per 
motius d’estalvi i de racionalització dels recursos. Això suposa un estalvi econòmic i 
procedimental perquè compartim un vehicle recol·lector-compactador de selectiva, 
compartim les despeses d’assegurança, compartim el manteniment, compartim reparacions, 
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compartim l’itinerari des del magatzem, des de l’inici fins a la planta de tractament, i també 
compartim personal del trajecte i el combustible, i és per això, doncs, que acceptem 
l’encàrrec de l’Ajuntament de Cabrils. 

El Sr. Alcalde manifesta que molt bé. Donem la paraula als grups de l’oposició, sobre aquest 
punt. Senyora Laspalas, del Partit Popular. No? 

Gent per Cabrera, algun comentari a fer? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de Gent per Cabrera, manifesta 
que no, les reparacions és el que compartim fins ara, no? Perquè em sembla que després al 
plec això canvia, no? Les reparacions no van a càrrec de l’ajuntament sinó de l’empresa. 

La Sra. Pera manifesta que és que ara tampoc hi van. És a dir, es comparteix en aquesta 
licitació, o sigui... 

La Sra. Maluquer manifesta que val, val. 

La Sra. Pera manifesta que el contracte contempla ja tot això. 

El Sr. Alcalde manifesta que bé. Doncs, sotmetem aquest punt a votació.  

Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per una unanimitat, 11 vots a favor. Moltes gràcies. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, 11 vots a favor, acorda: 
 
Primer: Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Cabrils per dur a terme el 
procediment de licitació i contractació del servei de recollida selectiva i transport del terme 
municipal de Cabrils. 
 
Segon: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cabrils, als efectes procedents. 
 
Tercer: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat del present acord i en especial per a la signatura del conveni. 
 
2. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PLEC 
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA INTEGRAL I TRANSPORT DE 
RESIDUS DE CABRERA DE MAR, I DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I 
TRANSPORT DE CABRILS, PER PROCEDIMENT OBERT, AMB MÉS D’UN CRITERI I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
El Sr. Alcalde manifesta que passem al següent punt, que és l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques particulars i 
convocatòria de licitació per a l’adjudicació del servei de recollida integral i transport de 
residus de Cabrera de Mar, i del servei de recollida selectiva i transport de Cabrils, per 
procediment obert, amb més d’un criteri i tramitació ordinària. 

Ens exposa també aquest punt la regidora d’Urbanisme i Sostenibilitat, Núria Pera Maltes. 
Quan vulguis.  
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La Sra. Núria Pera manifesta que moltes gràcies. Bé, m’he permès fer un resum perquè el 
plec de clàusules és feixuc, i he recollit el que ens semblava més interessant, o més 
remarcable, en definitiva.  

Servei de recollida integral i transport de residus del municipi de Cabrera de Mar, i del servei 
de recollida selectiva i transport del municipi de Cabrils. L’objecte d’aquesta adjudicació és la 
prestació del servei de recollida i transport dels residus generats en els municipis de Cabrera 
i Cabrils, en els termes que a grans trets us passem a descriure: pel que fa al municipi de 
Cabrera, el plec contempla la recollida selectiva, vidre, paper, cartró i envasos, recollida 
orgànica, fracció de resta i fracció verda; pel que fa al municipi de Cabrils, només contempla 
la recollida selectiva, per tant, vidre, paper, cartró i envasos.  

La durada del contracte és per quatre anys, amb una pròrroga de dos anys, i el valor estimat 
del contracte és de 2.623.044,06 euros.  

L’import del concurs, pel que fa a Cabrera, i descrit anualment, és de 308.605,23 euros. I pel 
que fa a Cabrils, anualment, és de 128.568,73 euros.  

Pel que fa als criteris de valoració, hi ha un màxim de 110 punts, que estan repartits de la 
següent manera: 40 punts pel que fa als criteris avaluables per judici de valors –repeteixo, un 
màxim de 40 punts els criteris de judici de valors, o sigui, avaluables per judici de valors; i 70 
punts pels criteris avaluables de forma automàtica. D’acord?  

I ara passo a descriure quins són els criteris avaluables per judici de valors, que, repeteixo, 
són 40 punts com a màxim. Estan distribuïts de la següent manera: primer, adequació de la 
memòria tècnica als requeriments del plec de prescripcions tècniques, un màxim de 18 
punts; el programa de neteja interior i exterior dels contenidors, 4 punts; mitjans materials, 2 
punts; millores avaluables per judici de valors, un màxim de 16 punts; i es tindrà en compte 
en aquestes millores la col·locació de tanques perimetrals, 6 punts; les millores 
tecnològiques de tipus mediambientals amb incidència directa al servei, 8 punts; i altres 
millores adreçades a fer pedagogia entre els ciutadans, 2 punts.  

Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica, i amb un màxim de 70 punts, estan 
distribuïts de la següent manera: l’oferta econòmica, que és que qui ofereixi el preu més 
baix, obtindrà la màxima puntuació, que són 64 punts; i millores avaluables, increment en un 
nombre màxim de rentats exteriors i interiors, 6 punts.  

I els punts que ens agradaria d’alguna manera destacar i ressaltar és pel que fa als 
contenidors. Tots els contenidors seran nous, excepte els de la resta orgànica de Cabrera, 
que tenen un any. Amb el nou contracte, tot el manteniment i la substitució ha d’anar a 
càrrec de l’empresa que n’obtingui la concessió.  

Pel que fa als vehicles, tindrem un camió nou per a la recollida d’orgànica i de rebuig, 
tindrem camió nou per a la fracció selectiva i camió de lloguer per a la fracció verda.  

Pel que fa als calendaris, hi ha un increment en les recollides. S’incrementa la freqüència de 
la recollida d’orgànica, es farà la recollida en dissabtes. I s’incrementa la freqüència de 
recollida d’envasos. Es farà una recollida de repàs també dissabtes. I s’afegeix un dia a la 
setmana en la recollida de resta.  
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Pel que fa a les neteges, hi ha un increment de les freqüències de neteja.  

Pel que fa al control, es col·locarà GPS en els vehicles, i l’ajuntament disposarà d’un 
programa informàtic per controlar, en cas que sigui necessari. 

I bé, fins aquí. Porto... 

El Sr. Alcalde manifesta que bé, aquestes són les condicions que plantegem que hauran de 
complir com a mínim... 

La Sra. Núria Pera manifesta que resumides.  

El Sr. Alcalde manifesta que ... les empreses que optin a l’adjudicació d’aquest contracte. Bé, 
moltes gràcies, Núria.  

Donem la paraula als grups de l’oposició, per si volen comentar alguna cosa. Sra. Laspalas, 
del Partit Popular català? 

La Sra. Yolanda Laspalas Canton, regidora del grup municipal del PPC, manifesta que hola, 
buenas tardes. No, que hay una diferencia de valoración importante, Cabrils parece que eran 
ciento 120.000 y algo de euros, y Cabrera 300.000. ¿Cómo hay tanta diferencia de recogida, 
o sea, la valoración para recoger en un municipio y en otro? Esta diferencia tan grande, que 
es el doble, o más del doble. 

La Sra. Pera manifesta que bé, és que a Cabrils només recollim selectiva. No sé si l’entenc 
bé. Només fem selectiva –vidre, paper, cartró i envasos. 

La Sra. Laspalas manifesta que sí. Pero, ¿sube tanto lo otro como para ser más…? 

La Sra. Pera manifesta que hombre, és que l’altra és selectiva, orgànica, resta i verda. Clar, 
a Cabrils només fem una recollida, la selectiva, i a Cabrera, tota. 

La Sra. Laspalas manifesta que a Cabrera la verda... Además… 

La Sra. Pera manifesta que sí, Cabrera és selectiva, orgànica, resta i verda.  

La Sra. Laspalas manifesta que a Cabrera vale. O sea... 

La Sra. Pera manifesta que la selectiva és... 

El Sr. Alcalde manifesta que resta és rebuig, per entendre’ns. 

La Sra. pera manifesta que resta és rebuig, perdó. 

La Sra. Laspalas manifesta que vale. ¿Y en Cabrils, orgánica tampoco hay? 

La Sra. Pera manifesta que no, en Cabrils només fem selectiva: vidre, paper, cartró i 
envasos. Que compartim amb Cabrils.  

La Sra. Laspalas manifesta que o sea, es que mitad y mitad, ¿no? 

La Sra. Pera manifesta que no. No es mitad y mitad.  
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La Sra. Laspalas manifesta que a Cabrera es más del doble, no? 

La Sra. Pera manifesta que a Cabrera són 308.605,23 euros, i a Cabrils 128.568,78. Perquè 
és quasi una tercera part. 

El Sr. Alcalde manifesta que no és la meitat, no. Està calculat proporcionalment, en funció 
del nombre de punts de recollida, del quilometratge, del trajecte de recollida, de tot això. És 
un càlcul que es fa bastant acurat, diria jo.  

Alguna cosa més, senyora Laspalas? No? 

Gent per Cabrera, algun comentari a fer, alguna pregunta? 

La Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del grup municipal de GxC, manifesta que o sigui, 
els camions nous els posa l’empresa, eh? O sigui, tot aquest... 

La Sra. Pera manifesta que sí. 

La Sra. Maluquer manifesta que val. I la diferència amb el que paguem ara d’escombraries? 

La Sra. Pera manifesta que ara estem a uns 350.000 euros, oi, Joan? I la partida d’ara és de 
339, em sembla, no? 

El Sr. Alcalde manifesta que sí, 339.000. El punt de partida... 

La Sra. Pera manifesta que el punt de partida. 

El Sr. Alcalde manifesta que i d’aquí, lògicament, hem de millorar cap avall. Per tant, tindrem 
un petit estalvi, esperem. La idea és aquesta, estalviar en el preu i millorar en la qualitat del 
servei, dels contenidors, de la seva visió i el seu impacte, i de tot el control informàtic i de 
l’aplicació de les noves tecnologies, que vindran en els propers anys, segur. Per això deixem 
la porta oberta a què l’empresa que s’ho adjudiqui, doncs, pugui anar incorporant aquestes 
noves tecnologies, que vagin a favor d’una millora del servei. D’acord? 

Doncs, sotmetem aquest punt a votació. 

Vots a favor? 

Molt bé. Doncs, queda aprovat per unanimitat, 11 vots a favor. 

Sotmès l’assumpte a votació, el Consistori per unanimitat, 11 vots a favor, acorda: 
 

Primer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regular l’adjudicació del servei de recollida integral i 
transport de residus de Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils.  
 
Segon: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, amb més d’un criteri 
d’adjudicació, tramitació ordinària. 
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Tercer: Convocar licitació pública per a l’adjudicació de l’esmentat contracte mitjançant la 
publicació de l’Anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, a la web municipal i al Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament. 
 
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Doncs, moltes gràcies a tothom, i fins aquí el Ple.  
 
Aixequem la sessió. Bona nit.  

I no havent-hi res més de què tractar, s’aixeca la sessió d’ordre de la Presidència, essent un 
quart de nou de la nit, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en certifico.  

 
Vist i Plau,  

El Secretari      L’Alcalde 
 


