PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE DEFINICIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT DE TERRASSA
JUNTAMENT AMB LA PROPOSTA DE CONTRACTE – PROGRAMA PER A LA GESTIÓ
DELS ESMENTATS SERVEIS MITJANÇANT L’EMPRESA PÚBLICA ECO-EQUIP SAM

TÍTOL I - CONDICIONS GENERALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del present plec, la contractació, per part d’Eco-equip, SAM., de la
prestació del servei consistent en l’elaboració d’un estudi de definició del servei de recollida
de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa juntament amb la proposta de contracte
programa per a la gestió dels esmentats serveis mitjançant l’empresa pública Eco-equip
SAM, així com la realització dels estudis i anàlisis previs per a la millora i eficiència del
servei.
Clàusula 2.- Característiques dels estudis a realitzar
En l’actualitat el serveis de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Terrassa està
gestionat per l’empresa municipal Eco-equip SAM mitjançant una encomana genèrica que
no permet definir clarament les característiques bàsiques dels serveis a prestar ni tampoc
realitzar-ne un seguiment i control adequat. D’altra banda les reduccions pressupostàries
efectuades durant diversos exercicis han generat una certa descapitalització en l’empresa,
que necessita un acurat pla d’inversions per tal de poder revertir la situació i garantir la
prestació d’un servei de qualitat.
Cal efectuar una anàlisi exhaustiva de la situació actual dels serveis de recollida i neteja
viària, incloent una comparativa amb d’altres municipis de característiques similars, per tal
de poder definir quin serà el model de recollida de residus i neteja viària més adequat a les
característiques de la ciutat i als requeriments ambientals, fixant una proposta
calendaritzada d’implantació que haurà d’incloure necessàriament la determinació dels
recursos humans i materials necessaris en cadascuna de les fases, així com la planificació
de les inversions a realitzar.
Finalment caldrà poder elaborar una proposta de contracte - programa que ha de ser el
document de formalització del marc de relacions entre Eco-equip SAM i l’Ajuntament de
Terrassa, en què es concreten els compromisos i les contrapartides de les parts i en què
s'inclou el sistema de seguiment i avaluació del compliment de les clàusules establertes i el
seu sistema de revisió, al llarg d'un termini de temps determinat. El contracte – programa té
una estructura similar als plecs de condicions tècniques i ofertes que regeixen les
concessions administratives, incorporant els condicionants tècnics i econòmics de la
prestació dels serveis, així com els seus indicadors de gestió i mecanismes de control i
auditoria.
En aquest sentit, caldrà també valorar els recursos dels que hauria de disposar l’Ajuntament
a criteri del consultor, per realitzar el seguiment de la gestió i les tasques pròpies de
planificació i govern del servei. Així mateix caldrà determinar en el contracte programa
quines tasques s’incorporen i s’atribueixen al servei en relació a l’atenció de la ciutadania, i
quines han de quedar a l’Ajuntament.

1

FASES DE TREBALL
A. ANÀLISI PRÈVIA I PROPOSTA DE SERVEI
Correspon a l’estudi de la situació actual; amb l’anàlisi de les dades actuals disponibles, la
comparativa amb d’altres municipis similars i el treball de camp necessari per l’obtenció de
tota la informació necessària per disposar de la visió objectiva i real de la situació de
partida.
Inclou l’estudi i avaluació de diferents hipòtesis i alternatives del servei, en la totalitat o no de
l’àmbit d’actuació, per valorar la viabilitat d’implantar alternatives al servei, noves
tecnologies, etc., per tal d’arribar a formular dues hipòtesi inicials, una corresponent a un
servei que es situï dins la mitjana de poblacions similars i una altra que s’acosti a la solució
òptima per a la ciutat de Terrassa, de manera que Eco-equip, en coordinació amb
l’Ajuntament de Terrassa i en funció de la disponibilitat pressupostària, pugui decidir el
model de servei a realitzar.
En tots els casos es considerarà l’eficiència i eficàcia del servei tècnicament, ambientalment
i econòmicament.
Dins el sistema bàsic pel servei, caldrà determinar els diferents paràmetres que composaran
i seran necessaris per dur a terme l’objecte del servei en sí, incloent, entre d’altres les
següents variables:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Modificacions necessàries en el parc de contenidors, nombre i tipus de contenidors
de nova instal·lació, de substitució incloent avaluació de la capacitat dels contenidors
a instal·lar i distàncies màximes amb els habitatges
Nombre i disseny de les rutes de recollida de cadascuna de les fraccions,
freqüències de recollida necessàries.
Estudi teòric de la capacitat del servei de neteja viària incloent les freqüències,
l’estacionalitat del servei, els rendiments, la duració de les jornades, etc.
Dimensionar, quantitativament i qualitativament, el personal necessari per la
prestació integral del servei, incloent tant el personal de recollida i neteja, com el del
servei de deixalleries, serveis administratius, taller i personal tècnic.
Dimensionar els vehicles i maquinària necessaris per a la prestació dels serveis.
Planificació de la implantació en fases successives.
Instruments necessaris per tal que la pròpia empresa i l’Ajuntament de Terrassa
puguin realitzar el control de qualitat del servei per tal d’assegurar-ne el correcte
desenvolupament.
Eines de transparència per al control del servei per part dels ciutadans.
Càlcul del cost real del servei considerant totes les variables de les propostes
tècniques i del disseny; incloent tots els recàlculs necessaris per canvis o
modificacions o per no disposició del pressupost.

B. IMPLANTACIÓ DEL SERVEI, CALENDARITZACIÓ I REDACCIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA
Un cop valorades per l’Ajuntament de Terrassa i Eco-equip SAM les propostes de servei
formulades inicialment per l’adjudicatària, i en funció de la decisió adoptada i la disponibilitat
pressupostària, l’empresa adjudicatària de l’estudi haurà de procedir a:
1)

Definir el procés de implantació de tots els canvis necessaris per a assolir els nous
estàndards de servei definits, establint una calendarització de tots i cadascun dels
elements necessaris per assolir-ho, tals com inversions a realitzar, personal a contractar,
canvis de rutes, canvis de sistemes de recollida i neteja viària, etc.

2) Redacció del contracte – programa que haurà de regir les relacions entre Eco-equip
SAM i l’Ajuntament de Terrassa, del que els principals paràmetres seran:
a) Aspectes Generals
□
□

Objectius
Durada del contracte – programa i fases de la posada en marxa del servei

b) Govern del servei
□
□
□

Govern del servei per part de l’Ajuntament
Planificació
Recursos necessaris

c) Servei de recollida de residus (cadascuna de les fraccions)
□
□
□
□
□
□
□

Sistemes de recollida
Definició de rutes de recollida
Freqüència, horari i calendari de prestació del servei
Ubicació i senyalització dels contenidors
Serveis de neteja interior i exterior dels contenidors
Manteniment dels contenidors
Destinació dels residus

d) Servei de recollida de residus ( altres serveis)
□
□
□
□

Sistema de recollida, freqüència, horari i calendari de prestació del servei de
recollida de voluminosos
Sistema de recollida, freqüència, horari i calendari de prestació dels serveis porta
a porta de comerços i institucions
Serveis extraordinaris sense càrrec incorporats al contracte programa
Altres serveis

e) Servei de neteja viària
□

Servei de neteja dels dies feiners
- Sistemes de servei ( manual, mixta, mecànica, aigua a pressió, baldeig,
repàs, neteja i buidat de papereres, sanecans etc.)
- Zonificació de cadascun dels serveis
- Freqüències per zones i sistemes
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□
□
□
□

Servei de neteja bàsica dels caps de setmana i festius
- Sistemes de servei
- Rutes
Servei d’acció immediata / emergència
Serveis de manteniment de papereres i sanecans
Serveis especials incorporats en el contracte - programa
- Festa Major
- Carnestoltes
- Cavalcada de Reis
- Festes majors de barri
- Fira Modernista
- Mitja Marató
- Altres serveis especials

f) Planta de transferència
g) Gestió de deixalleries i CRT
□
□
□

Deixalleria Can Barba
Deixalleria Can Casanoves
CRT

h) Atenció a la ciutadania.
□
□
□
i)

Recursos humans adscrits a la prestació dels Serveis.
□

j)
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Telèfon de la neteja
Altres canals
Coordinació amb l’Ajuntament

Dimensionament quantitatiu i qualitatiu dels recursos humans necessaris per a la
prestació dels serveis.
- Serveis Centrals administratius i tècnics
- Serveis de recollida de residus i neteja viària
- Serveis de planta de transferència
- Serveis de deixalleries i CRT
- Serveis mecànics ( Taller)

Mitjans materials per a la prestació del servei: parc mòbil de vehicles i
contenidors
□

Parc mòbil de vehicles adscrits al servei
- Inventari
- Condicions generals
- Sistemes de manteniment i reparació

□

Contenidors adscrits al servei
- Inventari
- Condicions generals
- Sistemes de manteniment i reparació

□

Adquisicions, inversions i amortitzacions del parc mòbil i contenidors adscrits al
servei.
- Calendarització
- Imports

k) Control i seguiment de la qualitat del servei

l)

□

Pla de seguiment i mesura del compliment del contracte programa
- Objectius de qualitat del servei
- Control intern
- Inspecció municipal del servei
- Auditoria externa
- Informes de gestió i execució del pressupost
- Indicadors tècnics, econòmics i ambientals
Informació on line disponible a l’Ajuntament

□

Definició de sistemes de transparència i control ciutadà
- Informes de gestió i execució del pressupost
- Informació web i on line

□

Auditoria externa

Informatització del servei
□
□
□
□

Sistemes d’Informació Geogràfica i bases de dades
Monitorització de gestió de flotes i sistemes de treball
Sistemes de seguiment d’incidències i reclamacions ciutadanes
Sistemes de planificació i control de les tasques realitzades

m) Gestió econòmica
□

□
□
□

Aportació municipal
- Subvenció a la explotació
- Subvencions de capital
- Assumpció del cost de gestió dels residus
Gestió d’ingressos i despeses
Preus unitaris per serveis no inclosos en el contracte – programa
Sistemes de revisió de preus

Clàusula 3.- Format de presentació i nombre d’exemplars
El treball en cadascuna de les seves fases es presentarà imprès (un exemplar) i en suport
informàtic, en l’exemplar de paper el format serà en mida DIN A4, els plànols i altra
documentació gràfica seran en mida DIN A3.
Es presentarà un USB amb una còpia sencera del treball amb tots els documents que formin
part del projecte, tant en PDF com en els formats originals dels diferents arxius.
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Clàusula 4.- Termini de presentació
El termini per a la presentació de les propostes de servei a definir en la primera fase del
projecte serà de TRES MESOS a comptar des de la notificació de l’adjudicació.
El termini per a la presentació de la proposta de contracte - programa serà d’un mes des de
la definició part d’Eco-equip SAM i l’Ajuntament de Terrassa de les característiques del
servei a realitzar i les dotacions pressupostàries disponibles.
Clàusula 5.- Equip tècnic d’elaboració del projecte
Les persones o empreses que licitin per a l’obtenció del present contracte, hauran
d’acreditar disposar d’un equip tècnic format com a mínim per TRES persones que acreditin
disposar d’experiència en la redacció de projectes relacionats amb neteja viària i recollida de
residus municipals, amb especial incidència de la persona designada com a responsable del
projecte que serà la que haurà d’informar de les diferents propostes i participar en les
reunions necessàries per a la definició del servei.
A banda del requisit de la solvència tècnica de la licitadora, es valorarà la titulació,
currículum i mèrits de cadascuna de les persones que formin l’equip adscrit al projecte, que
s’inclouran en una relació amb nom i cognoms i compromís signat en relació amb la seva
adscripció al projecte total o parcial durant tota la seva durada.
En cas de produir-se per força major alguna variació del personal adscrit durant l’execució
del projecte serà necessari comunicar-ho a Eco-equip SAM, que haurà d’autoritzar el canvi
proposat per poder continuar el servei contractat, en cas de no ser així, atenent que l’equip
tècnic és objecte de valoració, podrà rescindir el contracte.
En qualsevol moment l’adjudicatària podrà ampliar el nombre de persones que composin el
seu equip tècnic sempre que no canviïn les condicions de dedicació indicades en l’oferta per
a la relació de persones designades inicialment.
Clàusula 6. Confidencialitat i propietat del treball
Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases, serà propietat d’Eco-equip SAM,
i aquesta, en conseqüència, podrà exigir en qualsevol moment l’entrega de les parts del
treball realitzades, sempre que sigui compatible amb el programa definit per l’elaboració i no
afecti el correcte desenvolupament dels treballs.
En cap cas l’adjudicatària podrà utilitzar per ella, ni comunicar o proporcionar a tercers
dades dels treballs contractats, ni publicar o reproduir total o parcialment el contingut del
mateix sense autorització escrita de la gerència d’Eco-equip SAM. En tot cas, l’adjudicatari
serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta
obligació.
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Clàusula 7. Obligacions de l’adjudicatària
1. L’adjudicatària respondrà de la qualitat dels serveis prestats i de les faltes que puguin
esdevenir-se, essent responsable dels danys i perjudicis que en la prestació del servei
poguessin ocasionar a tercers i a Eco-equip, SAM
2. Si s’advertissin defectes en els serveis prestats per l’empresari o es tinguessin
fonamentades raons per creure que puguin existir incompliments en els serveis, l’òrgan
de contractació ordenarà que es corregeixin immediatament o s’executin les accions
precises per a la comprovació d’aquests incompliments. Les seves resolucions o acords
seran immediatament executius, sense perjudici dels recursos que siguin procedents.
Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari si es confirmés
l’existència del defecte o incompliment, i en cas contrari, seran per compte d‘Eco-equip,
SAM
3. L’adjudicatària restarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. L’incompliment
d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre
seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat
per Eco-equip, S.A.M. Sense perjudici d’això, Eco-equip, S.A.M. podrà requerir a
l’adjudicatària, perquè acrediti documentalment el compliment de les referides
obligacions.
4. Satisfer l’import total dels costos de personal, assegurances socials i impostos.
5. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei.
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