ÀREA ESPAI PÚBLIC

Departament de Serveis Públics

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ASSITÈNCIA TÈCNICA I SUPORT A
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DE
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.
1. OBJECTE DE LA PRESTACIÓ
Proveir el departament de Serveis Públics d’un suport a la gestió i assistència tècnica pel
control, seguiment i gestió dels serveis de neteja viària i recollida de residus.
2. ABAST DEL SERVEI
L’ajuntament de Viladecans te les competències de la neteja viària del municipi i la recollida de
residus. Respecte a la recollida de residus això engloba els residus domiciliaris i els comercials
assimilables a domiciliaris. Aquestes prestacions es realitzen mitjançant empreses de serveis
contractades mitjançant concurs públic.
És intenció de l’ajuntament incrementar el seguiment d’aquests serveis, tant de les actuacions
pròpies de les empreses prestadores dels serveis com de l’utilització dels serveis per parts des
ciutadans. Aquest fet implica un increment del seguiment i control de tots aquests agents amb
l’objectiu d’aconseguir una millora global.
En aquest sentit l’abast del servei d’assistència objecte de la present licitació és el següent:
2.1. Seguiment de les incidències que arribin al departament relacionades amb els serveis de
neteja viària i recollida de residus. Comprovació de la seva resolució per part de les empreses
prestadores dels serveis.
2.2. L’ajuntament disposa d’un protocol d’inspecció dels serveis de neteja viària i recollida de
residus. L’assistència tècnica haurà de realitzar la valoració de les inspeccions tal i com estableix
el protocol de control de qualitat instaurat a l’Ajuntament.
2.3. Verificar el compliment presencial dels serveis mitjançant l’aplicatiu de seguiment GPS dels
vehicles de neteja viària i recollida de residus.
2.4. Fer seguiment de la correcta gestió del residus per part dels veïns del municipi i en especial
per part dels comerços.
2.5. Gestionar dades relacionades amb els serveis, com ara la generació de residus de cara a
veure l’evolució de les actuacions realitzades envers de la millora de la recollida selectiva
municipal.
3. AVALUACIÓ DEL SERVEI
Es realitzarà una avaluació continuada del servei d’assistència tècnica basada en els indicadors
següents:
- Ratio serveis inspeccionats mitjançant el programa de seguiment de GPS vs serveis realitzats
per par de les empreses prestadores dels serveis de neteja viària i recollida de residus.
- Ratio de incidències tancades del total d’incidències derivades al departament.
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- Nombre de comerços detectats que incompleixen les normes de gestió de residus comercials.
- Nombre d’instàncies del ciutadans resoltes respecte a la quantitat total d’instàncies derivades al
departament.
- Nombre d’incompliments dels serveis programats per part de les empreses prestadores dels
serveis de neteja viària i recollida de residus.
En base a tots aquests indicadors, a la finalització del servei es realitzarà una avaluació de la feina
realitzada.
L’empresa adjudicatària , un cop finalitzat el servei, haurà de lliurar a l’ajuntament una memòria
dels treballs realitzats, en base als indicadors detallats a l’apartat 3 del present plec tècnic de
condicions. La memòria s’haurà de lliurar en un termini no superior a 4 setmanes des de la
finalització del servei.
4. REQUISITS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEI
4.1. Presència del servei a les oficines municipals:
Per realitzar de forma correcta el servei, el personal de l’empresa adjudicatària haurà de tenir
accés a diferents aplicatius municipals i la interacció amb els tècnics municipals haurà de ser
constant. Aquest fet justifica que el personal designat per l’empresa adjudicatària haurà de
treballar el 100% del seu temps a les oficines d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans.
4.2. Capacitat tècnica i professional:
El personal designat per l’empresa adjudicatària al servei d’assistència haurà d’acreditar formació
universitària de perfil tècnic amb formació específica en gestió mediambiental. Haurà de ser usuari
avançat d’eines ofimàtiques.
Referent a l’experiència professional haurà d’acreditar experiència en gestió mediambiental,
preferiblement en la gestió de residus.
Els requisits mínims seran:
- Titulació en Enginyeria o Ciències Ambientals
- Formació especifica en gestió mediambiental, especialment en gestió de residus.
- Experiència mínima d’un any en gestió de residus.
Per acreditar la formació i l’experiència professional les empreses hauran de presentar el
currículum de la persona assignada al servei. Aquesta persona serà la mateixa durant la durada
del projecte tret que l’Ajuntament sol·liciti el seu canvi perquè els serveis tècnics municipals
considerin que els treballs realitzats no s’ajusten als nivells necessaris. En el cas que l’empresa no
assigni a una persona al projecte que compleixi les exigències del servei a realitzar, l’Ajuntament
es reservarà l’opció de revocar l’adjudicació inicial.
L’empresa adjudicatària assumirà la totalitat de les obligacions laborals, fiscals, socials i de
protecció en matèria de salut laboral, i exercirà les obligacions i facultats empresarials respecte al
tècnic/a assignat. El fet que la persona assignada desenvolupi les serves funcions a les oficines
municipals es degut a les necessitats del servei i en cap cas tindrà la consideració de personal
municipal.
4.3. Lloc i horari de prestació del servei.
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Amb l’objectiu de realitzar una coordinació optima del servei amb els tècnics municipals, la
prestació del servei es realitzarà des de les oficines d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans,
situades a la carretera de la Vila 13-15. Per necessitats del servei el tècnic/a assignat haurà de
realitzar treball de camp pel municipi de Viladecans.
L’horari de la prestació del servei serà de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00. El personal assignat
al projecte farà servir el calendari de l’Ajuntament de Viladecans a efectes de dies festius.
Es preveu que l’inici del servei sigui el 16 de setembre de 2019.
4.4. Confidencialitat de les dades tractades durant la prestació dels servei.
Tota la informació tractada durant la prestació del servei serà propietat de l’Ajuntament de
Viladecans. L’empresa adjudicatària en cap cas podrà difondre o emportar-se informació
aconseguida o generada durant la prestació del servei ja que tota la informació serà estrictament
confidencial.
4.5. Recursos materials:
L’aportació dels recursos materials per la prestació del servei anirà a càrrec de l’Ajuntament de
Viladecans.
5. IMPORT DEL CONTRACTE:
L’import del contracte serà 15.000 € + IVA (21%)
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
El termini del contracte vindrà determinat per l’esgotament de la seva dotació econòmica. Les
empreses licitadores ofertaran una quantitat total de jordanes, en base a l’horari establert al
l’apartat 4.3, incloses en el projecte i això determinarà la durada del servei.
7. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
Les ofertes s’han d’enviar signades, no més tard del proper 12 de juliol a les 14:00 hores, a les
adreces de correu electrònic següents:
mponcelasp@viladecans.cat
rbordap@viladecans.cat
8.VALORACIÓ DE LES OFERTES:
La valoració de les ofertes es dividirà en criteris objectius i subjectius en base al detall següent:
8.1 Criteris objectius de valoració: 70 punts
Quantitat total de jornades presencials d’assistència tècnica en base a la fórmula de valoració
següent:
70 x (millor oferta / oferta a valorar)
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8.2 Criteris de valoració subjectius: 30 punts
Perfil professional de la persona assignada al servei.
En aquests apartat es valorarà la formació acadèmica i l’experiència professional del personal
assignat al servei.
9. FACTURACIÓ:
La facturació del servei es realitzarà mensualment per l’import corresponent a la dedicació efectiva
realitzada pel tècnic/a a les instal·lacions municipals.
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