Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació del contracte de
serveis per a la campanya de comunicació de la preimplantació de la recollida de residus
porta a porta a través d’un procés participatiu al municipi de Sant Celoni i l’estudi de
detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus en els blocs
plurifamiliars i a les activitats econòmiques

1. Objecte del plec de prescripcions tècniques

22/12/2020 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions tècniques que regiran la contractació de:


La campanya de comunicació de preimplantació de la recollida de residus porta a porta a
través d’un procés participatiu a tot el municipi, que inclourà el recull i tractament de la
informació generada durant la campanya (resposta veïnal).



La realització d'un estudi de detall per a la posterior implantació del sistema de recollida
porta a porta en els blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques del municipi.

En concret, consistirà, entre d'altres, en planificar i executar les accions previstes en el pla de
treball, elaborar el material de difusió necessari per dur a terme la campanya i coordinar-se
adequadament amb els serveis tècnics de l'Ajuntament.

2. Àmbit d’actuació
La prestació dels diferents serveis inclosos en el contracte abastarà tot el terme municipal de
Sant Celoni, incloent els nuclis urbans de Sant Celoni i de La Batllòria, els polígons industrials,
les urbanitzacions i sectors urbans aïllats existents.
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En concret, s’analitzarn els blocs plurifamiliars de més de 5 habitatges (uns 298), les activitats
econòmiques del municipi (unes 1.230 aproximadament).

1 habitatges en àrea urbana
2-5 habitatges
6-10 habitatges
11-20 habitatges
21-50 habitatges
Més de 51 habitatges
Disseminats

**Aquests valors s’han calculat a partir de la cartografia basada en la
informació cadastral i la base de dades d’habitatges del propi Ajuntament.

3. Mitjans materials
Per a la correcta prestació del servei, l’adjudicatari aportarà, sens cap cost addicional, com a
mínim, el següent material:

Jordi Jubany Fontanillas
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Nº parcel·les Nº habitatges
2362
2362
348
964
152
1120
99
1479
45
1305
2
105
125
125

Indumentària dels tècnics de camp (armilla, jaqueta, etc) la qual anirà serigrafiada amb la
imatge i logos de la campanya i que determini l'Ajuntament.
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Carnet individual amb la fotografia de cada tècnic de camp i els logos i imatge de la
campanya.



Vehicles i elements pel transport del material.



Tot el material necessari pel correcte desenvolupament de les accions descrites en
aquest plec.

Lluís Obach Martínez
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Els materials que aporti l’adjudicatari hauran de complir els següents requeriments:


Tots els materials informatius i la producció dels elements impresos aniran a càrrec de
l’adjudicatari del present contracte.



Tots els materials hauran de produir-se en quantitats suficients per atendre tots els
usuaris.



Els materials romanents, seran propietat de l'Ajuntament de Sant Celoni i es lliuraran a
aquest al final de les feines encomanades i/o quan així ho requereixin els serveis tècnics
de l'Ajuntament.



Els materials editats hauran de portar impresos el logotip de l'Ajuntament de Sant Celoni
i, si s’escau, d'altres entitats (com per exemple, el de l'Agència de Residus de
Catalunya), segons allò que determinin els serveis tècnics de l'Ajuntament en la primera
reunió de coordinació del servei.



Cal tenir en compte que tots els materials i recursos utilitzats hauran de ser elaborats
directament per l'adjudicatari, el qual haurà de garantir que es disposa dels drets per al
seu ús (sigui imatges, vídeos, presentacions, etc.).



L’adjudicatari podrà utilitzar els plafons i elements informatius dels quals disposa
l’Ajuntament com a medis de difusió de la informació.

4. Campanya de comunicació preimplantació
4.1. Objectius de la campanya
Les accions d'aquesta campanya han d'estar relacionades amb els següents objectius:


Augmentar el coneixement dels ciutadans sobre la recollida porta a porta, sobre la
importància de reduir els residus, i entendre la gestió i tractament dels residus que
generem.



Aportar els coneixements necessaris per a una correcta separació dels residus en
origen.



Conscienciar sobre la vinculació existent entre una correcta gestió dels residus i el canvi
climàtic.



Informar sobre el funcionament del sistema de recollida de residus porta a porta, amb les
particularitats de cada habitatge, activitat econòmica, entitat,etc..



Informar sobre els avantatges per a la ciutadania del sistema de recollida de residus
porta a porta.
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Fomentar l'ús i l'ús adequat del sistema de recollida de residus porta a porta.



Incrementar la recollida selectiva de residus.



Disminuir el percentatge de residus impropis de les diferents fraccions recollides
mitjançant el sistema de residus porta a porta.



Minimitzar les fuites de residus i l'abandonament de residus.



Incrementar l’ús de la deixalleria municipal.



Acabar amb els abocaments de residus voluminosos i residus de poda incontrolats.



Fer evident el paper de cadascun dels agents i la necessitat de la corresponsabilització.



Implicar i debatre amb tots els agents el futur model a partir d’un procés participatiu.

Lluís Obach Martínez
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4.2.Pla de la campanya
Els licitadors hauran de presentar el pla de la campanya, que haurà de comprendre, com a
mínim, les actuacions detallades consistents entre d'altres en:


Definició de la campanya, que inclourà una proposta d’imatge gràfica i eslògan.



Definició concreta i execució del pla de comunicació i del pla de participació que, a nivell
orientatiu, podrien englobar: objectius específics, públic diana, estratègia, missatges,
guió per traslladar els missatges, creativitat de la campanya (proposta creativa bàsica),
suports i medis de comunicació previstos, accions participatives i cronograma.



Concreció de les accions específiques per a cadascun dels agents implicats.



Disseny i producció de tots els materials necessaris per al desenvolupament de la
campanya.



Composició de l'equip, característiques i coneixements del personal que executarà la
campanya.



Experiència en desenvolupament de campanyes de comunicació i sensibilització,
similars a la prevista en aquest plec de condicions.

4.3. Aspectes a tenir en compte pels licitadors
S’assenyalen, a continuació, alguns aspectes a tenir en compte a l'hora de presentar la
campanya:


El disseny gràfic i aparença de tota la campanya i dels materials comunicatius generats
hauran de ser aprovats pels serveis tècnics i de comunicació de l'Ajuntament.,que es farà
en la màxima brevetat que sigui possible per tal de no entorpir el bon desenvolupament
del servei contractat.
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Es prioritzaran les accions i suports que, sense fer minvar la incidència i l'eficàcia de la
campanya, siguin més respectuosos amb el medi ambient.
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Caldrà promoure la participació ciutadana, l'apoderament i la cooperació entre la
ciutadania i l'administració.



Caldrà tenir en compte tots els agents implicats: ciutadania en general, activitats
econòmiques, entitats i associacions.



Dissenyar una logística senzilla i eficaç per al repartiment dels materials.

4.4. Difusió
Les empreses licitadores hauran de proposar l’estratègia per la difusió prèvia de totes les
accions de campanya, tenint en compte que la informació ha d’arribar al 100% dels
destinataris.
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Pel que fa la difusió, es podrà fer ús dels espais informatius municipals físics (veure mapa
annex), així com de la ràdio i butlletí municipal i dels comptes municipals a les xarxes socials, si
així ho estima l’Ajuntament de Sant Celoni.
Actualment, els espais informatius municipals físics es tan formats per:


Cartellera plana d’una única cara (10 unitats).



Cartellera de tres cares/tòtems (16 unitats).



Punts de suport per dos màstils, situats un a cada banda de carrer, que permeten
instal•lar pancartes travesseres al carrer (4 unitats).



Punts formats per un únic màstil, tipus banderola, utilitzats principalment per donar a
conèixer les exposicions organitzades a l’edifici de la Rectoria Vella (3 unitats).



Pantalles informatives electròniques (3 unitats).



Minideixalleries (9 unitats)

L'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la llei de protecció de dades i haurà
de preveure qualsevol document legal necessari que requereixi d'autorització de l'usuari per tal
de tractar les dades recollides, amb l'objectiu de complir tot allò establert en el present plec i
assolir totes les fites previstes durant la prestació del servei en aquests plecs exposat.

5. Estudi de detall per a la implantació del porta a porta als blocs plurifamiliars i a les
activitats econòmiques
Els licitadors hauran de presentar una proposta organitzativa per a la realització de l'estudi, així
com de l'estructura, contingut i resultats a aconseguir.
Són objectius de l'estudi:


Disposar d'una base de dades del nombre d’habitatges per bloc i d'activitats
econòmiques actualitzada, orientada a la gestió de residus.



Cartografiar la base de dades d'activitats econòmiques i blocs d’habitatges.



Recopilar la informació sobre les activitats econòmiques i els blocs d’habitatges i
processar la informació, amb actualització de la base de dades allà on sigui necessari.
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Determinar el volum de residus generats i les característiques de cada activitat
econòmica i bloc d’habitatges per dimensionar les necessitats específiques i de forma
personalitzada, per efectuar una correcta separació en origen i posterior lliurament al
servei de recollida porta a porta dels residus.



Definir el sistema per realitzar l’aportació de residus a la via pública i precisar-ne les
inversions necessàries.



Elaborar una proposta de detall per a la implantació de la recollida porta a porta en les
activitats econòmiques i els blocs d’habitatges, i incloent aquelles inversions que
s'escaiguin.



Presentar totes les dades i les conclusions extretes de forma clara i precisa (informe,
cartografia, fitxes resum) i en format editable.



Presentar la proposta definitiva de servei i càlcul del cost.

6. Cartografia i actualització de dades
Pel que fa a les activitats econòmiques, l’Ajuntament disposa de la base de dades d’activitats
del Gestor d’Informació d’Activitats (GIA), on hi consten les activitats en alta i, on la majoria, hi
estan georeferenciades amb UTM.
La informació relativa a les activitats caldrà presentar-la, almenys, en un format arxiu Shape de
punts per a cada activitat, amb els següents camps d’informació actualitzats:
•
•
•
•
•
•
•

ID Activitat GIA (per poder associar els registre al GIA)
Raó social
(NIF/CIF)
Nom comercial
Adreça
Activitat principal
Codi CCAE

Pel que fa a blocs habitatges, l’Ajuntament disposa de la base 1:1000 de la DIBA, on hi surten
els números de policia. D’altra banda, el SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal)
inclou una base d’adreces georeferenciada amb carrers, portals i edificis disseminats, que és la
base de referència d’adreces, per la qual cosa convindria compatibilitzar-hi la cartografia de
“blocs d’habitatges” (estructura, referenciació de dades...). En aquest cas caldrà presentar,
també, com a mínim, les dades en arxiu Shape de punts per a cada bloc/adreça, amb
informació compatibilitzable amb SITMUN.

7. Reunions presencials exigibles a l’adjudicatari
Durant el desenvolupament del contracte, a més dels contactes necessaris per definir diferents
aspectes, el coordinador dels treballs mantindrà reunions periòdiques amb l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de redactar les actes de totes les reunions que es
realitzin.
Per tal de fer un correcte seguiment dels treballs, s’ha previst un mínim de vuit reunions
presencials, a la seu del municipi de Sant Celoni, a convenir durant la redacció dels treballs, en

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6ed54f640ae34b9bb622028c56144c1a001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

les que s’exigirà que com a mínim, estigui present el coordinador dels treballs, repartides de la
següent manera:

Mínim d’una reunió presencial inicial.


Mínim de dues reunions presencials durant la realització de l’estudi de detall.



Mínim d’una reunió presencial final de l’estudi de detall.



Mínim d’una reunió prèvia a l’inici de la campanya.



Mínim de dues reunions durant el desenvolupament de la campanya.



Mínim una reunió al finalitzar la campanya.

Lluís Obach Martínez

8. Personal
L'adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat de personal suficient per a la prestació del
servei contractat i per a complir amb l'objecte del contracte. El personal haurà de ser
localitzable mitjançant telèfon mòbil, a càrrec de l’adjudicatari, mentre prestin servei.
En aquest sentit, es disposarà d'un coordinador assignat al contracte que farà d'interlocutor
tècnic amb els serveis tècnics de l'Ajuntament per al correcte desenvolupament de les feines
regulades pel present plec de condicions tècniques en tots els seus àmbits.
L'Ajuntament designarà un tècnic, el qual tindrà les facultats de supervisar i aprovar tots les
actuacions que executi l'adjudicatari en relació amb el present contracte, i podrà donar
indicacions concretes sobre les tasques a desenvolupar al responsable del projecte.
El licitador haurà de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte un equip de treball
que sigui suficient, que indicarà mitjançant relació i que, com a mínim, s’haurà de comprendre
dels següents 5 membres:
Direcció de l’equip.
Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: llicenciat en biologia, ciències ambientals,
geografia, enginyer agrònom o grau equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i
de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- Haver dirigit, com a mínim, 2 campanyes de preimplantació de recollida del porta a
porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de residus
en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o agrupacions de
municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del
contracte.
La persona encarregada de la direcció de l’equip serà el contacte amb l’Administració i assistirà
a totes les reunions amb l’Administració.

Jordi Jubany Fontanillas
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Si per raons sanitàries les reunions presencials no es poguessin portar a terme, aquestes es
podran realitzar telemàticament.
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Especialista en treball de camp.
Haurà de tenir alguna de les titulacions següents llicenciat en biologia, ciències ambientals,
geografia, enginyer agrònom o grau equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i
de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del
porta a porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.
Especialista en cartografia i anàlisi de dades.

Lluís Obach Martínez
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Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: llicenciat en biologia, ciències ambientals,
geografia, enginyer agrònom o grau equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable en la utilització de sistemes d'informació geogràfica
i en la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 1 campanya de preimplantació de recollida del
porta a porta i 1 estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.
Especialista en dinamització de processos de participació ciutadana.
Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: grau en sociologia, politologia, biologia,
psicologia, geografia, ciències ambientals, educació social, o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i
de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida del
porta a porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.
Especialista en disseny gràfic.
Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: grau superior de formació professionals en
arts gràfiques, grau en disseny gràfic, grau de comunicació o equivalent, amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector de la gestió de residus municipals i
de la implantació de nous sistemes de recollida, entre ells el porta a porta, en els
darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en 2 campanyes de preimplantació de recollida del
porta a porta i 2 estudis de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida de
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residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques de municipis o
agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a
l’objecte del contracte.
Aquest serà l’equip de treball mínim que portarà a terme la campanya de preimplantació de
recollida del porta a porta i l’estudi de detall per a la implantació d’aquest sistema de recollida
de residus en blocs plurifamiliars i en les activitats econòmiques del municipi, i els seus
membres no podran figurar en més d’una àrea. Els diversos perfils requerits no podran recaure
en una única persona, encara que aquesta acumuli les diferents titulacions requerides.

Lluís Obach Martínez
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L'empresa contractada haurà de garantir, per tant, que tant el coordinador tècnic del servei com
els tècnics de camp compliran les següents condicions:


Disposar d'experiència i formació en la realització d'entrevistes personals, formació en el
disseny i/o aplicació de sistemes de comunicació.



Coneixement d'eines estadístiques i informàtiques, domini del paquet office,
especialment d'excel i bases de dades, i facilitat per fer servir altres programes
informàtics.



Alt nivell de redacció i capacitat suficient per a l'elaboració d'informes tècnics.



Interès i predisposició per la feina, i actitud positiva en el treball.



Tracte correcte i afable amb la ciutadania.



Facilitat de paraula i capacitat d'expressió, també en públic, amb total correcció en català
i castellà.

El personal que intervingui en la prestació del servei no podrà superar les hores màximes
anuals de treball establertes al Conveni d'aplicació (es pren com a referència d'aplicació el
Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, a no ser que
l'empresa adjudicatària justifiqui l'aplicació d'un altre conveni col•lectiu o disposi de conveni
propi).
L'empresa adjudicatària haurà de garantir que els tècnics de camp en les tasques d'informació
proporcionin missatges clars, altament pedagògics, que potenciïn canvi de conducta
perceptibles envers la recollida selectiva, el civisme i la responsabilitat ciutadana en general.

Jordi Jubany Fontanillas
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Sant Celoni, a data de les signatures electròniques.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6ed54f640ae34b9bb622028c56144c1a001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
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