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PREÀMBUL
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Cunit convoca el present procediment obert amb l’objectiu de contractar
en règim de contracte de serveis el Servei públic de transport urbà de viatgers en autobús
dins del terme municipal de Cunit, pertanyent al STI de l’ATM de Barcelona.
L’Ajuntament de Cunit aposta pel servei de transport públic com un element cabdal en
relació a les polítiques de mobilitat del municipi, per tal d’aconseguir un menor impacte
ambiental de la mobilitat a la vegada que una major equitat social.
La prestació del servei s’emmarca en la modalitat de gestió indirecta, per la via d’un
contracte de serveis sense TRO (transferència de risc operacional).
El codi CPV del servei és el 60112000-6 “ Servicios de transporte por la via pública”
La durada del contracte serà de 3 anys amb pròrroga d’1 any.

2 USUARIS
Donat que es tracta d’un servei de transport de viatgers, estarà a disposició de qualsevol
usuari, previ pagament establert.

3 VEHICLES
El vehicle adscrit al servei haurà de tenir les següents característiques principals com a
mínim:
(Vehicle Núm.1) El vehicle proposat
per a fer el servei és un autobús de 8m. de llarg amb capacitat per a 22 seients, 9 viatgers
dempeus i 1 PMR (Espai reservat per cadira de rodes) Etiqueta Ambiental C verda.
Aquest vehicle farà el servei regular.
Caldrà garantir la disponibilitat d’un segon vehicle (Vehicle Núm.2) de característiques
iguals o superiors per a donar continuïtat al servei en casos d’averia o revisions del vehicle
adscrit.
La descripció completa del vehicle es troba a l’apartat 7.1 Vehicles del present plec.

4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Les obligacions del contractista són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Atendre els usuaris del servei en respecte i educació.
Cobrar el preu del servei marcat.
Lliurar el bitllet a l’usuari.
No subcontractar, llevat d’autorització expressa de l’Ajuntament.
Atendre les instruccions del responsable del contracte anomenat per l’Ajuntament.
Realitzar el servei públic de transport de viatgers en la modalitat regular.
Exercir l’explotació del servei per ell mateix amb prohibició absoluta de cedir-la,
alienar-la o arrendar-la sense autorització expressa de l’Ajuntament i de
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conformitat amb allò que disposa la normativa de contractació administrativa
vigent.
h) Nomenar un interlocutor, amb el número de telèfon i correu electrònic, que serà el
que mantindrà relació amb el responsable del servei anomenat per l’Ajuntament,
per tal d’atendre les instruccions i observacions per millorar el servei.
i) Transportar els usuaris en els horaris previstos.
j) Disposar de full de reclamacions.
k) La facturació es realitzarà mensualment i es presentarà electrònicament el número
DIR corresponent.

5 OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Les obligacions de l’Ajuntament són:
a) Oferir informació del servei a tots els usuaris i atendre qualsevol suggeriment i
queixa.
b) Posar a disposició dels usuaris el Reglament d’ús del servei.
c) Realitzar els pagaments de les factures emeses per l’empresa operadora amb
caràcter mensual d’acord amb l’establert a la clàusula 2.1.1 del plec de clàusules
administratives particulars.

PART I. DEFINICIÓ DEL SERVEI
6 DEFINICIÓ DEL SERVEI BASE
Les ofertes hauran d’adaptar-se a la xarxa que es defineix en aquest Plec i a la Memòria
d’implementació del servei, sense considerar inicialment modificacions parcials. Les
empreses operadores han de dur a terme l’estudi de costos en base als paràmetres bàsics
que es defineixen en el plec pel que fa a km útils, hores de servei i nombre de vehicles.

6.1

LÍNIES

El servei és d’una sola línia circular amb origen/final a l’estació de tren del municipi. La
cobertura territorial és pràcticament del 100% del municipi. (Veure annex 1)

6.2

CALENDARI I HORARI

El servei és realitzarà tots els dies feiners de l’any (250 dies) amb una cobertura horària
de 7:10 a 12:40 i de 14:00 a 19:40 amb un total de 16 expedicions diàries.

6.3

MAGNITUDS DEL SERVEI

La previsió de paràmetres d’oferta del servei és la següent:
Quilometres útils totals anuals: 48.800 km.
Hores útils de servei anuals: 2.750 h.
La descripció del recorregut dels serveis oferts i els seus intervals de pas determinen els
quilòmetres realitzats anualment, i representen els quilòmetres i les hores útils que els
licitadors han de preveure de cara a determinar els costos del servei.
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S’entén per km útils: els que es realitzen en servei comercial i en què un viatger pot estar
dalt del vehicle, sempre que respecti l’origen com a primera parada de pujada i el final
com a darrera. No inclou els km de posicionament dels vehicles des de i cap a les
instal·lacions del servei fins a capçaleres de línia, així com d’altres que es puguin establir
per part de l’Ajuntament al llarg de la durada de la contracte; però sí inclouen els km que
calgui fer per completar sempre una expedició sencera, per exemple entre un final i un
origen.
Són hores útils: aquelles que cal per prestar el servei establert i que, per cada vehicle,
van des de l’inici de la primera expedició en la parada d’origen que s’estableixi fins al final
de la darrera expedició en la parada final que s’estableixi. Inclou temps de regulació de
cada expedició en les capçaleres de línia o punts intermedis previstos, però no inclou els
descansos que es puguin assignar als conductors.

6.4

MODIFICACIÓ CONTRACTE

Es preveuen modificacions relatives a l’assignació de noves parades, intermèdies entre
les existents, modificacions en les expedicions, cobertura horària sense que no impliqui
un increment en el nombre total de quilòmetres útils totals anuals ni superi el 20% del
pressupost d’adjudicació.
Així també es preveu la possibilitat de modificar el contracte per a reduir el número
d’expedicions així com també la cobertura horària prevista en aquest plec de
prescripcions tècniques amb el mateix límit que no superi el 20% del pressupost
d’adjudicació.

PART II. MITJANS
7 MITJANS ESPECÍFICS DEL SERVEI
7.1

VEHICLES

Per a la correcta prestació del servei es requereix un únic vehicle:
➢ Vehicle principal (Núm.1): dedicat a prestar el servei regular durant l’horari del
servei (vehicle adscrit al servei)
➢ Vehicle de substitució (Núm.2): destinat a prestar el servei quan el vehicle
principal no estigui disponible per avaria o revisió. (vehicle no adscrit al servei)

7.1.1

CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES

Ambdós vehicles estaran homologats segons la normativa vigent.
La tipologia del vehicle de transport proposat és:
➢ Vehicle de 7,99m. x 2,35 m.
➢ Amb 22 seients + 9 viatgers dempeus + 1 PMR (espai reservat per cadira de
rodes)
➢ Tipus: Mobi Citybus, Classe II, Iveco Daily 70C18 o similar.
➢ Cinturons de seguretat a tots els seients
➢ Motorització dièsel que acompleix la norma Euro VI.
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➢ Accessibilitat: rampa hidràulica per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), amb
la possibilitat de desplegar la rampa manualment en cas d’avaria del mecanisme
hidràulic.
➢ La etiqueta mínima exigida del vehicle adscrit al servei, serà Etiqueta Ambiental C
verda.
Aquest model és el calculat com a mínim per a realitzar el servei. Les empreses licitadores
poden proposar el model superior (9m.) amb motorització híbrida per a millorar l’eficiència
i la sostenibilitat del servei.

7.1.2

EDAT DEL VEHICLE ADSCRIT.

A fi de garantir la qualitat del servei, el Contractista que resulti adjudicatari estarà obligat
a que els vehicles adscrits compleixin les següents condicions:
➢ L'antiguitat màxima de la flota no podrà excedir els 10 anys durant el període de
contracte, inclosa l’eventual pròrroga. El què suposa en el moment de presentar
l’oferta l’edat dels vehicles ha de ser inferior o igual a 6 anys.
Les empreses licitadores poden proposar la incorporació d’un vehicle nou a l’inici del
contracte per a millorar l’eficiència i la sostenibilitat del servei.

7.1.3

VEHICLE DE NOVA ADQUISICIÓ

L’ofertant podrà comprometre’s a l’adquisició d’un vehicle nou, el qual estarà destinat a
ser el vehicle principal del servei (Núm.1).
En aquest cas, el nou operador disposarà d’un període màxim de 5 mesos per posar-lo
en operació, durant els quals, podrà operar provisionalment amb un vehicle principal
(Núm.1) d’edat no superior als 6 anys. Es demanarà en la oferta document de compromís
d’adquisició del vehicle amb data de lliurament al servei amb anterioritat els 5 mesos,
abans esmentats. Un cop signat contracte, el contractista haurà de presentar a
l’Ajuntament de Cunit document acreditatiu d’haver fet encàrrec del vehicle al fabricant,
tot indicant la data de lliurament.
7.1.4 Imatge corporativa dels vehicles
Els vehicles adscrits al servei de bus urbà de Cunit hauran d’ajustar-se a la imatge
corporativa vigent i hauran de mostrar el logotip de l’Ajuntament en llocs visibles. Per tant,
i amb l’antelació necessària, l’operador haurà de consensuar amb el tècnic municipal
responsable les propostes d’imatge i eslògan que es creguin oportunes.
7.1.5 Publicitat
Es podrà col·locar publicitat a l’autobús prèvia aprovació de l’anunci i l’anunciant per part
de l’Ajuntament. Els beneficis que reporti aquesta publicitat seran per a l’empresa
adjudicatària.
Els ingressos per publicitat obtinguts per l’empresa adjudicatària es comptabilitzaran com
a ingressos servei, reduint d’aquesta manera el dèficit del servei i la conseqüent aportació
de l’Ajuntament.

7.2

RECURSOS HUMANS ADSCRITS AL SERVEI

L’empresa adjudicatària del servei haurà de disposar del personal suficient per a la
correcta prestació del servei. Aquest personal haurà de tenir la formació, capacitació i
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titulació que requereixi cada lloc de treball, i l’empresa vetllarà, mitjançant el
desenvolupament de plans de formació, per mantenir els nivells de capacitació
necessaris.
En l’oferta els licitadors hauran de proposar i justificar l’estructura organitzativa amb què
proposen operar el servei, detallant el personal assignat a cada àrea organitzativa.
L’adjudicatari haurà de mantenir durant tot el període contractual l’estructura que
garanteixi totes les funcions operatives del servei, de màrqueting i administratives.
Serà responsabilitat única i exclusiva de l’empresa adjudicatària del servei el compliment
de les obligacions que imposi la legislació vigent en cada moment en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i higiene, de prevenció de riscos laborals, i qualsevol altra
que sigui d’aplicació en l’àmbit de les relacions laborals entre una empresa i els seus
treballadors.
Igualment, l’Ajuntament no tindrà relació jurídica ni laboral amb el personal de l’empresa
adjudicatària del servei, ni durant la durada del contracte ni a l’acabament del mateix.

7.3

SISTEMES I TECNOLOGIA D’INFORMACIÓ I GESTIÓ

7.3.1

SISTEMES D'EXPEDICIÓ I CANCEL·LACIÓ

El contractista instal·larà, al seu càrrec, al vehicle principal (Núm.1) i al vehicle de
substitució (Núm.2), les màquines expenedores, registradores i/o validadores de bitllets i
altres títols de viatge, i, en general, els equipaments mecànics i/o electrònics necessaris
que permetin el correcte funcionament del sistema de monètica i gestió d'ingressos que,
a cada moment, tingui establert l'ATM de Barcelona dins del STI.
El manteniment, conservació i actualització tècnica de les màquines, el seu programari i
altres equipaments necessaris per al bon funcionament del servei, correspondrà al
contractista, qui adoptarà les mesures pertinents perquè unes i altres es trobin sempre en
perfectes condicions d'ús.
La reposició d'aquesta maquinària i equipaments s'efectuarà pel contractista del Servei
conforme a les necessitats del mateix, i, en tot cas, quan ho indiqui l'Ajuntament per
causes degudament justificades.

7.3.2

SAEI I SISTEMES DE POSICIONAMENT I CONTROL

El contractista assumirà la instal·lació i la gestió integral del nou Sistema d'Ajuda a
l'Explotació i Informació (SAEI) del Servei Públic Municipal de Transport Urbà de Cunit .
Aquest sistema serà el de l’ATM de Barcelona.

7.4

INFRAESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS ADSCRITES AL SERVEI

L’Ajuntament aportarà les instal·lacions e infraestructura necessàries per a la prestació
del servei, garantint-ne la disponibilitat des de la data d’inici del servei.
Aquestes consisteixen en pals de parada i marquesines.
L’empresa operadora utilitzarà cotxeres pròpies per als vehicles adscrits al servei.
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7.4.1

PARADES

El llistat de parades i llur equipament es troba detallat al projecte d’establiment/memòria.

PART III. PRESTACIÓ DEL SERVEI
8 RENOVACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

8.1

VEHICLES

8.1.1

VEHICLES EN OPERACIÓ DEL SERVEI

Els vehicles destinats a l’operació del servei es descriuen a l’apartat 7.1. del present plec.

8.2

PARADES I EQUIPAMENT EN VIA PÚBLICA

El contractista es compromet al manteniment complet dels punts de parada i el seu
equipament, així com tota la senyalització i informació vertical i horitzontal associada.

8.2.1

INFORMACIÓ PRESENT A LES PARADES

Tant l’adjudicatari com l’Ajuntament podran proposar la ubicació i/o reubicació de parades
existents o de parades noves per tal de millorar el servei, i aquestes s’implementaran de
mutu acord, o en cas de divergència prevaldrà el criteri de l’Ajuntament.

L’adjudicatari serà responsable del manteniment i la neteja de les marquesines i dels pals
de les parades d’autobús i d’altres suports.
L’adjudicatari també serà responsable de subministrar la informació del servei a les
parades i d’instal·lar en els vehicles tota aquella informació que faci referència a
modificacions de caràcter temporal que es produeixin en els serveis amb l’antelació que
fixi l’Ajuntament. Cadascuna de les parades haurà de comptar amb la informació gràfica
adient de la línia o línies a la qual pertany.
L’adjudicatari haurà de col·locar, sota el seu càrrec, en els pals de parada, com a mínim,
una taula horària i un termòmetre amb el conjunt de parades de la línia o línies a la qual
pertany la parada.
Les parades amb marquesina, a més de la informació esmentada per als pals de parada,
hauran d’incloure un plànol general de la xarxa de transport públic, amb el conjunt de
línies urbanes de bus, i les línies de bus interurbanes, així com un plànol diferenciat amb
la línia o línies a les quals pertany la parada amb el seu termòmetre corresponent.
El disseny de les informacions a col·locar serà proposat pel contractista a l'Ajuntament,
qui, en qualsevol cas, podrà acordar les variacions que estimi necessàries en el mateix,
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així com la variació del contingut dels senyals verticals de parada, per causes
degudament justificades.
Tota la informació a l’usuari haurà de seguir una imatge gràfica comuna que sigui
atractiva, coherent i fàcilment comprensible pels usuaris.
Durant el primer any de contracte, l’adjudicatari haurà d’elaborar un inventari de parades
i realitzar una proposta de millora de la seva accessibilitat.

8.2.2

MODIFICACIONS DE LES PARADES

Tant l’adjudicatari com l’Ajuntament podran proposar la ubicació i/o reubicació de parades
existents o de parades noves per tal de millorar el servei, i aquestes s’implementaran de
mutu acord, o en cas de divergència prevaldrà el criteri de l’Ajuntament.
Si fos necessari el desplaçament d’alguna parada per motius de força major, l’adjudicatari
en podrà proposar una nova ubicació, que haurà de ser equivalent i comptar amb el
vistiplau de l’Ajuntament.

8.3

PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES PARADES

El manteniment, conservació, neteja i assegurament dels béns que conformin la
infraestructura dels punts de parada i dels panells d’informació aniran a càrrec del
contractista.
El contractista presentarà, a l'inici del termini contractual, un pla de manteniment,
conservació i neteja dels béns adscrits a la contracte que haurà de ser aprovat per
l’Ajuntament.
Aquest Pla ha d'incloure totes les tasques necessàries per garantir el correcte
funcionament de tota la flota d'autobusos, els sistemes de gestió, les instal·lacions
adscrites al servei, el pintat de la flota, i en general de tots els elements indispensables i
accessoris existents o que s'implantin amb càrrec a aquest contracte durant tot el període
contractual.
El pla de manteniment haurà d'escometre el manteniment preventiu, correctiu, correctiu
immediat i legal o normatiu. Caldrà definir els recursos, tant de personal com de mitjans
assignats en el desenvolupament de labors de servei, neteja, inspecció, reparació i gestió
de la informació de manteniment i programació.

8.4

PLA D’EXPLOTACIÓ

L’operador realitzarà un pla d’explotació del servei de TPU de Cunit on es definiran els
paràmetres bàsics de la prestació del servei: recursos humans i materials adscrits al
servei, funcionament operatiu del servei, relacions amb l’usuari i promoció del servei.

8.5

INFORMES

L’Operador realitzarà trimestralment i un informe de seguiment del servei del TPU, i un
informe anual que es lliuraran telemàticament a l’Ajuntament. Els informes contindran com
a mínim els següents punts:
➢ Km i hores útils de la línia
➢ Nombre de viatgers, desglossats per títol de transport i ingressos corresponents.
➢ Dades sobre regularitat i puntualitat del servei
9

➢ Incidències, si n’hi ha, del servei (p. ex. avaries, frau detectat)
➢ Certificat dels documents que acrediten els pagaments corresponents a les
retencions d’IRPF, cotitzacions a la SS, liquidacions d’IVA i TC1 i TC2.

9 TÍTOLS DE TRANSPORT, TARIFES I VALIDACIÓ
9.1

POLÍTICA TARIFÀRIA

La política tarifària i els títols de transport vindran fixats, amb caràcter anual, per
l’Ajuntament de Cunit, en el marc dels acords establerts amb l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona (ATM).
El transport urbà de Cunit estarà inclòs en el sistema tarifari integrat (STI) de l’ATM de
Barcelona.
L’adjudicatari s’encarregarà i assumirà el cost de l’edició (seguint els models especificats
per l’Ajuntament i l’ATM), distribució i comercialització de tots els títols de transport.
A curt termini l’ATM introduirà una nova targeta tecnològicament més avançada (projecte
conegut actualment com a T-Mobilitat) que substituirà progressivament els títols integrats
actualment vigents amb banda magnètica: es tracta d’una targeta personalitzada que
incorporarà un xip que permetrà fer un seguiment exhaustiu dels patrons de mobilitat de
cada viatger i aplicar descomptes progressius segons el nivell d’ús, mantenint les
bonificacions socials actuals per a famílies nombroses, jubilats i altres col·lectius.
L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec també d’aquelles possibles despeses sobrevingudes
per la implantació de la T-Mobilitat.

9.2

TÍTOLS PROPIS

L’ajuntament de Cunit podrà elaborar, durant el període del servei, diferents títols propis,
amb la finalitat de promocionar el transport públic i fer-lo més accessible al conjunt de la
ciutadania.
Tanmateix s’estableix que a l’inici de la prestació del servei les tarifes en relació als títols
propis seran les següents:
•
•
•

Bitllet senzill 1 EUR
Abonament 10 viatges 5 EUR
Abonament mensual 60/30 (60 viatges en un mes) 20 EUR

10 INTERACCIÓ/RELACIONS AMB L’USUARI

10.1

INFORMACIÓ A L’USUARI

L’adjudicatari serà responsable de facilitar la informació als usuaris del servei, disposant
d’informació detallada mitjançant plànols i gràfics del recorregut de la línia de la xarxa,
dels serveis especials, dels quadres horaris i del sistema tarifari, concretament:
➢ Dissenyarà i editarà anualment la guia i els horaris del servei.
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➢ Dissenyarà i editarà els horaris que s’exposen a les parades amb uns materials
que aguantin un any l’efecte de les inclemències meteorològiques i la radiació
solar.
Així mateix, informarà amb l’antelació suficient i a tots els mitjans disponibles que
determini l’Ajuntament de:
➢ Les desviacions per obres al carrer o per actes diversos que afectin el recorregut
habitual, indicant possibles horaris alternatius, anul·lació de parades, establiment
de parades provisionals o canvis de recorregut. En aquest sentit, quan es realitzin
obres o a causa d’esdeveniments especials, l'Ajuntament es compromet a notificar
aquestes alteracions al gestor del servei amb la major antelació possible.
➢ Els canvis de la xarxa com a conseqüència de les modificacions de la línia.
➢ Els canvis d’horaris i de freqüència.
➢ Qualsevol imprevist sorgit durant el servei d’interès per als usuaris.
Amb aquesta intenció, l’adjudicatari serà el responsable de reflectir tota aquesta
informació al web de l’operador del servei, així com de facilitar la informació puntual i
detallada als serveis d’informació telefònica municipals, per tal que sigui transmissible als
usuaris.

10.2

QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Tal i com exigeix la Norma UNE 13816, l’adjudicatari haurà d’atendre totes aquelles
consultes o reclamacions que els usuaris puguin adreçar per qualsevol mitjà, estant
obligats a donar resposta en un màxim de 10 dies. El procediment de queixes,
reclamacions i suggeriments haurà de disposar d’un sistema d’avaluació del grau de
satisfacció del client respecte del mateix, i haurà d’estar disponible en una base de dades
online per tal que l’Ajuntament la pugui consultar, i/o inclosa en els informes trimestrals
que l’operador ha de lliurar a l’Ajuntament.
Els licitadors definiran a l’oferta com es farà la transmissió a l’Ajuntament de la gestió de
queixes, reclamacions i suggeriments, així com els indicadors de temps de resposta i
percentatge de respostes. També hauran de proposar un sistema de valoració de la
qualitat de la resposta per part de l’usuari que ha efectuat la queixa o suggeriment,
incorporant per a les respostes via electrònica un qüestionari breu que permeti avaluar el
grau de satisfacció de la resposta.

10.3

PLA DE GESTIÓ I INFORMACIÓ A L’USUARI PER INCIDÈNCIES

En l’oferta tècnica els licitadors hauran de presentar un Pla de gestió d’incidències i
d’informació a l’usuari en cas de situacions d’avaries o d’afectacions al servei, i que
inclogui tots els canals disponibles. Caldrà definir uns indicadors que des de l’Ajuntament
permetin valorar a futur si aquest protocol s’està desenvolupant adequadament o no.

10.4

ATENCIÓ A L’USUARI

L’atenció telefònica del servei regular haurà d’estar disponible durant tot l’horari del servei,
i haurà de disposar d’un arbre de respostes.
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10.5

REGLAMENT DEL SERVEI

L’Ajuntament de Cunit ha elaborat un nou Reglament del servei de transport col·lectiu,
urbà i públic de viatgers de Cunit, que s’adjunta al present plec a l’annex 2.

10.6

PLA DE PROMOCIÓ DEL SERVEI

En l’oferta tècnica els licitadors hauran de presentar un Pla de promoció del servei, que
haurà d’incorporar els canals habituals i els nous canals de comunicació com les xarxes
socials.

PART IV. GESTIÓ DEL SERVEI
11 PROGRAMA DE GESTIÓ I SEGUIMENT INTEGRAL DE LA CONTRACTE
El programa de gestió i seguiment integral de la contracte haurà de ser l’instrument que
garanteixi el bon funcionament, compliment i seguiment del servei de transport públic urbà
de Cunit, el qual ha de permetre assolir els objectius següents:
Garantir una gestió correcta i eficient del servei per part de l’operador.
Efectuar un control exhaustiu i un seguiment rigorós de la qualitat del servei.
Analitzar les dades d’explotació del servei.
Generar els informes (reporting) amb la periodicitat, els continguts i els indicadors
determinats per l’Ajuntament de Cunit.
➢ Aplicar les penalitzacions per incompliments o desviacions del servei.
➢ Facilitar la informació del servei i les possibles incidències i variacions als usuaris
a través dels canals de comunicació establerts i de les xarxes socials.
➢
➢
➢
➢

Per al compliment dels objectius esmentats, l’adjudicatari haurà de renovar i desplegar
una completa infraestructura tecnològica, la qual haurà d’estar interconnectada entre els
seus components i permetre una configuració flexible i dinàmica amb els requeriments i
les funcionalitats que determini l’Ajuntament de Cunit.

11.1

CONSIDERACIONS

L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret a poder realitzar inspeccions i seguiments del
funcionament del servei, en qualsevol moment. L’Ajuntament advertirà al contractista
sobre les accions a prendre per a superar les deficiències detectades.
L’empresa adjudicatària haurà de complimentar anualment les dades i certificacions
requerides per als ajuts de l’AMTU i per a la subvenció estatal.
Per tal de garantir la puntualitat i la completesa de les trameses d’informació, el lliurament
de cada informe serà vinculat a un sistema de penalitzacions. Apartat 11.3
En tot cas, l'Ajuntament de Cunit podrà realitzar inspeccions i seguiment del funcionament
del servei en qualsevol moment, així com demanar al contractista aquella informació que
consideri oportuna i, molt especialment, aquella que es derivi de l'explotació del SAEI.
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11.2

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL SERVEI

A continuació es presenten els indicadors que han de permetre el monitoratge del servei,
tant els de tipus estadístic per al seguiment històric del mateix, com els associats a la
qualitat del servei i les possibles penalitzacions per desviacions o incompliments.
o

NIVELL DE QUALITAT DEL SERVEI

Per tal de fer un seguiment de la qualitat del servei s’estableixen els següents indicadors
que formaran part del present contracte Un del elements clau d’aquest nou contracte ha
de ser la qualitat del servei.
• Índex de qualitat: s’establirà un índex mitjançant la mesura dels següents
paràmetres:
o Indicadors d’eficàcia per el servei de transport urbà a la demanda i del trenet turístic
de forma desagregada :
✓ Viatgers any/servei
✓ Viatgers/habitant
✓ Viatgers/Km útils any
✓ Cobertura servei (ingressos/despeses)
✓ Km útil any/conductor
✓ Km útil/vehicle (no es considera el reserva)
✓ Cost del personal/km útil per any
Es realitzarà un resum d’aquests indicadors que mesuraran l’eficàcia i l’eficiència del
servei. Es tindrà així la possibilitat de comparar aquests indicadors amb resultats obtinguts
en altres municipis similars, així com amb els indicadors obtinguts en exercicis
precedents.
•

Índex de Qualitat de les Reclamacions (IQR): es realitzarà un índex de les
reclamacions rebudes a les quals l'operador ha respost per escrit, i ha entrat pel
registre del Ajuntament en un temps inferior o igual a 10 dies.

La Norma UNE 13816 obliga a totes les empreses i organitzacions certificades a donar
una resposta adequada a totes les reclamacions o queixes que són enviades pels usuaris
del servei en un temps màxim.
Independentment de si el servei està certificat o no amb aquesta norma, l’ajuntament de
Cunit fixa un temps màxim de resposta de 10 dies seguint aquesta metodologia per a
reclamacions o queixes dels usuaris.
El càlcul de l'índex es farà a partir de l'explotació de la base de dades on se centralitzi la
gestió de les queixes i reclamacions rebudes a través de diferents canals (web, telèfon,
correu electrònic, etc). L'índex es correspon al percentatge de reclamacions rebudes per
l’adjudicatari que aquest hagi respost en un temps inferior o igual a 10 dies naturals
respecte el total de reclamacions rebudes.

11.3

PENALITZACIONS

Les infraccions del contractista per l’incompliment de les seves obligacions es classifiquen
en els termes que es recullen en aquest Plec.
Es considera falta sancionable tota acció o omissió del contractista que suposa malmetre
les exigències establertes en aquest Plec.
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La imposició de sancions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució del contracte.
Les infraccions en què pot incórrer l’adjudicatari durant l’execució del contracte es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla:
Infraccions lleus:
➢ No adreçar-se al públic amb correcció i respecte.
➢ No proposar solucions o no col·laborar amb l’Ajuntament, per part de la persona
encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del contracte
plantegi.
➢ No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades
per a evitar interrupcions o demores als treballs.
➢ No imposar disciplina i ordre entre el personal al servei del contractista.
➢ No organitzar el personal assignat a l’execució del contracte en la forma definida en
aquest Plec o bé d’acord amb les ordres o instruccions que es rebin per part de
l’Ajuntament.
➢ No assistir a les reunions de l’òrgan de contractació quan se li demani.
➢ No substituir de forma immediata el personal del contractista quan l’Ajuntament li ho
sol·liciti i notifiqui per escrit, o sigui necessari per a la prestació del servei.
➢ Demorar-se en la prestació del servei en més de 10 minuts i fins a 30 minuts en cada
expedició, a excepció dels supòsits de força major.
➢ Demorar la complementació anualment de les dades i certificacions requerides per
als ajuts de l’AMTU i per a la subvenció estatal, que comporti un retard en la seva
tramitació.
Infraccions greus:
➢ Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció lleu.
➢ No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva execució,
dels mitjans materials i personals que s’hagin proposat.
➢ Desobeir o no atendre a les potestats de l’Ajuntament per reordenar l’execució del
contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.
➢ No posar a disposició de l’Ajuntament informació acreditativa del compliment de la
legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral, o qualsevulla altra
documentació que reclami aquest en compliment d’alguna normativa o procediment
administratiu.
➢ Demorar-se en la prestació del servei en més de 31 minuts i fins a 60 minuts en cada
expedició, a excepció dels supòsits de força major.
Infraccions molt greus:
➢ Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.
➢ Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista sense
atenir-se a les previsions d’aquest plec.
➢ No ampliar o modificar, pel cas que resultessin insuficients o inadequats i d’acord amb
les ordres de l’Ajuntament, els mitjans materials i personals necessaris per assegurar
el compliment de les obligacions contractuals.
➢ Demorar-se en la prestació del servei en més de 61 minuts en cada expedició, a
excepció dels supòsits de força major.
➢ Demorar la complementació anualment de les dades i certificacions requerides per
als ajuts de l’AMTU i per a la subvenció estatal, que comporti la pèrdua total o parcial
dels ajuts o subvencions.
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Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del
mateix caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
Penalitzacions associades a les infraccions
Per a l’aplicació de les penalitzacions, en funció de la gravetat de les infraccions, es
presenta a continuació un quadre resum amb el percentatge a sostreure de la facturació
mensual, considerant-la una dotzena part del cost anual del servei.
Quadre de penalitzacions

11.4

Infraccions

Penalització

Lleus

6%

Greus

8%

Molt greus

10%

PLANS

11.4.1 PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
Durant el primer any de la contracte l’adjudicatari haurà de desenvolupar un Pla de
Responsabilitat Social Empresarial que contribueixi a la millora social, econòmica i
ambiental de l’empresa.

11.4.2 PLA D’IGUALTAT
De la mateixa manera, i també durant el primer any, haurà de desenvolupar un Pla
d’Igualtat. A més a més, totes les mesures establertes al Conveni provincial, com a mínim,
les haurà d’afegir al propi.

11.4.3 PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
L’adjudicatari també haurà de desenvolupar un Pla de Sostenibilitat Ambiental, amb
actuacions de millora de la sostenibilitat ambiental, i que haurà de tenir en compte, com
a mínim, els aspectes bàsics següents:
➢ Eficiència energètica: auditoria sobre el consum del vehicle.
➢ Contaminació ambiental: ajustat al determinat en els plans de qualitat de l’aire
vigents.
A Granollers, 11 d’octubre de 2019

Carles Labraña de Miguel
Responsable d’Estudis i Projectes AMTU
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Col 21.775
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DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La proposta es descriu a continuació amb quatre paràmetres:
territorial, horari i cost.

1.1

recorregut, cobertura

RECORREGUT

El recorregut proposat cobreix territorialment tot el municipi:
Té l’origen i el final a l’estació de tren, com a punt d’atracció principal en termes de mobilitat.
Cobreix totes les urbanitzacions allunyades del nucli urbà. (A la urbanització de Costa Cunit
hi aniran 4 de les 16 expedicions diàries.)
S’ha tingut en compte la situació dels principals equipaments del municipi alhora de
dissenyar el recorregut en especial la zona que concentra el CAP, la llar d’infants El Trenet,
l’IES i el pavelló esportiu.
La resta d’escoles del municipi (Els Cossetans i Sol Cunit) també estan dins del recorregut i
tenen parada.
També s’ha tingut en compte l’Ajuntament, El Casal Municipal i la Residència Nova llar,
col·locant parades molt properes.
Part del recorregut coincideix amb el gruix de línies interurbanes que passen per la C-31 i el
nou disseny de la línia també hi coincideix en dues parades.
A continuació hi ha els plànols on s’hi mostra la situació dels equipaments i el recorregut
proposat:

2

3

4

1.2

COBERTURA TERRITORIAL.

L’estudi inclou un càlcul amb isòcrones del temps d’accés dels usuaris, a les parades amb
intervals de 2/4/6/8 minuts. Del càlcul se’n desprèn que la cobertura territorial és
pràcticament del 100%.
De les expedicions, 4 fan el recorregut sencer (incloent Costa Cunit): la primera i la última
del matí i la segona i la última de la tarda; i la resta d’expedicions fan un recorregut més curt
passant de la parada 5 a la 8 sense fer l’extensió fins a Costa Cunit (parades 6 i 7).
A continuació s’adjunta el plànol amb la descripció gràfica de les isòcrones:

5

6

1.3

HORARI

El temps de recorregut és de 45 minuts per expedició completa i 35 minuts per expedició
sense Costa Cunit.
En total es realitzen 16 expedicions: 12 sense Costa Cunit i 4 amb Costa Cunit.
Horari de matí: La primera expedició és a les 7:10 i la última és a les 12:00.
Horari de tarda: La primera expedició és a les 14:00 i la última és a les 19:00.
S’ha tingut en compte en l’elaboració de l’horari la coordinació amb les entrades i sortides
de l’IES Ernest Lluch(horari IES: entrada a les 8:00 i sortida a les 14:30) i les
correspondències amb la R2 a les 7:55on passa un tren que arriba a Barcelona abans de
les 9:00 i a les 19:00 que arriba un tren que ha sortit de Barcelona a les18:06 .
Aquest horari es preveu realitzar tots els dies feiners de l’any (250 dies).
La proposta d’horari s’adjunta a continuació junt amb el llistat complet de correspondències
amb la R2:
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A Granollers, 11 d’octubre de 2019

Carles Labraña de Miguel
Responsable d’Estudis i Projectes AMTU
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Col 21.775
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