FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
CARDEDEU AMB LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL “C-10 SERVEIS
I MANTENIMENTS, S.L.”, MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE
L’AJUNTAMENT,
DEL SERVEI DE LA NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE TRASTOS VELL I
ALTRES ANDRÒMINES A CARDEDEU.

Estat d'elaboració: Original

I de l’altra, José Manuel Torre Gómez, amb DNI núm. 47715284-J, gerent de
la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS,
S.L.”, actuant en nom i representació de la mateixa i amb domicili
a efectes de notificacions a Plaça Sant Joan, nº 1 del municipi de
Cardedeu, Vallès Oriental.
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D’una part, El Sr. Enric Olivé Manté, amb DNI núm. 52142051-Q, amb CIF
número P-08045000-G, en nom i representació de l’Ajuntament
de Cardedeu, del qual n’és Alcalde, assistit del Secretari de la
Corporació, el Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient
i necessària per la formalització d’aquest acte i,

MANIFESTEN

Metadades
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REUNITS

Per a l’exercici de les seves competències l’Ajuntament de Cardedeu necessita
dur a terme el servei de la neteja viària, recollida de trastos vell i altres
andròmines a Cardedeu.
Url de validació

Codi Segur de Validació
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A Cardedeu, a la data de signatura amb certificat digital
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Les relacions entre l’Ajuntament de Cardedeu i la societat mercantil municipal
“C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”, tenen caràcter instrumental i no
contractual, articulant-se mitjançant la figura de l’encàrrec a mitjà propi
prevista a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
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La societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”, es va
configurar com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament per poder gestionar
els encàrrecs de gestió que li fossin encomanats de conformitat amb els seus
Estatuts els quals en l’article 2 estableixen que “1.- La societat té per objecte
la prestació de serveis locals que siguin susceptibles de ser prestats per les
entitats locals en l’àmbit de les seves competències i que no siguin prestats
directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encarregar a la societat, i
entre d’altres, sense caràcter limitatiu ni exhaustiu:
(...)2. La gestió dels serveis públics d’abastament de l’aigua potable, del
manteniment de l’enllumenat públic i elèctric de dependències i instal.lacions
municipals, de la neteja viària i de la recollida d’escombraries del municipi de
Cardedeu, d’acord a allò establert a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local.

Per tot el que s’ha dit, l’Ajuntament de Cardedeu considera adient
encarregar a la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I
MANTENIMENTS, S.L.”, i aquesta darrera, com a mitjà propi personificat de
l’Ajuntament accepta la prestació dels Serveis esmentats en el termes que
s’assenyalen en les següents

CLÀUSULES
1. Objecte.
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L’objecte del present encàrrec és la prestació del servei de la neteja viària,
recollida de trastos vells i altres andròmines a Cardedeu, que consten en el
llistat de l’annex 1 del plec de condicions tècniques elaborats pels serveis
tècnics en data 14 de maig de 2021 i que s’incorpora a aquest document com
ANNEX.

Estat d'elaboració: Original

a) Instruccions
La prestació del Servei s’haurà de fer de conformitat amb el plec de condicions
tècniques elaborats pels serveis tècnics en data 14 de maig de 2021 i que
s’incorpora a aquest document com ANNEX .
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3. Manera de dur a terme la prestació.

Malgrat el que s’ha dit, és facultat de l’Ajuntament la de dirigir tantes
instruccions o directrius d’obligat compliment com consideri necessari per a la
millor execució del servei encarregat.

MANTENIMENTS, S.L.”, estableix la possibilitat de poder subcontractar les
Metadades
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2. Termini de vigència
Aquest encàrrec a la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I
MANTENIMENTS, S.L.”, com a mitjà propi personificat tindrà una durada d’inici
el dia 8 de juny de 2021 i finalització el dia 30 de juny de 2024, ambdós dies
inclosos.

b) Subrogació
L’ article 3.2. dels estatuts de la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I
Url de validació
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La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu, en la sessió del dia 3
de juny de 2021, va aprovar l’ encàrrec de gestió a mitjà propi personificat del
servei de la neteja viària, recollida de trastos vell i altres andròmines a
Cardedeu.
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prestacions de les encomanes de gestió rebudes només parcialment i fins a un
màxim del 50 % de l’import objecte del conveni de col·laboració.
Tanmateix en les corresponents ordres d’encàrrec es podran establir límits
superiors de manera excepcional, justificant que concorren les circumstàncies
previstes legalment. En cap cas es podrà contractar la totalitat de la prestació
objecte del contracte.
Per al present encàrrec no es considera necessari establir límits superiors al

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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5. Modificacions del finançament dels serveis pressupostats
Aquest encàrrec a mitjà propi s’executa en funció dels serveis prestats que
seran abonats de conformitat amb les tarifes que s’hi annexen.
Per aquest motiu, l’import màxim de compromís econòmic que assumeix
l’Ajuntament de Cardedeu ha de considerar-se no limitatiu, d’aquesta manera,
podrà ésser superat, mitjançant reserves de crèdit addicionals adequades i
suficients, prèvia fiscalització favorable de les mateixes.
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4. Validesa i finançament
La validesa d’aquest encàrrec queda sotmesa a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient per poder finançar les obligacions que
es deriven del mateix en els exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024.
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50% esmentat.

Malgrat tot, i a fi i efecte de limitar quantitativament l’import màxim d’aquest
encàrrec a la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS,
S.L.”, el conjunt d’aquestes reserves addicionals no podrà superar el 20% de
l’import total establert en la clàusula anterior.

6. Comissió de seguiment.
Per fer un òptim seguiment tècnic de l’encàrrec de gestió en tot moment,
l’Ajuntament de Cardedeu i la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I
MANTENIMENTS, S.L.”, treballaran coordinament. Aquest espai de coordinació
comptarà amb membres de cadascuna de les parts: l’Ajuntament de Cardedeu
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7. Règim Jurídic.
Les relacions de l’Ajuntament de Cardedeu i la societat mercantil municipal
“C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”, tenen caràcter instrumental i no
contractual, articulant-se mitjançant la figura de l’encàrrec a mitjà propi
prevista a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
El règim jurídic també es regula a la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del
Sector Públic , a la Llei 26/2010, de procediment administratiu comú a les
administracions catalanes per als aspectes que correspongui, pels estatuts
de la societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”.

Metadades
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Aquesta unitat de seguiment vetllarà:
a. Que les prestacions es portin a terme de conformitat amb la clàusula
tercera d’aquest document i el règim jurídic que sigui aplicable en cada
moment, tant en relació a les qüestions tècniques, com formals d’aquest
encàrrec
b. Pel control dels indicadors del nivell del Servei que són el següents:
b.1. Grau de compliment dels pressupostos.
 Percentatge de facturació respecte al pressupost aprovat
b.2. Satisfacció dels usuaris
 Resultats de les enquestes de satisfacció els usuaris.
 Anàlisis de les reclamacions i incidents que s’hagin registrat.

8. Causes de resolució.
Són causes de resolució d’aquest encàrrec:
Url de validació
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designarà un responsable adscrit a l’àrea de Serveis Territorials que
supervisarà la correcta execució dels serveis encarregats, al igual que la
societat mercantil municipal “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”,
designarà un altre referent com interlocutor en representació seva.
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-

La realització del seu objecte
La finalització del període de vigència.
La manca de compliment de les obligacions de les parts.
El no compliment de la condició suspensiva relativa al
finançament.
Les establertes legalment.

El document de formalització de l'encàrrec es publicarà en el perfil de
contractant i al registre de conveni.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Enric Olivé i Manté
L’alcalde
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De conformitat amb aquest document, ambdues parts el signen en data de la
signatura mitjançant certificat digital.
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D'acord amb l'assenyalat en l'article 44.2 de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, la formalització del present
encàrrec podrà ser objecte de recurs especial en matèria de contractació.

Joan Manuel Ferrera Izquierdo
Secretari general
(signat electrònicament a peu de pàgina)

José Manuel Torre Gómez
Gerent de “C-10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”
(signat electrònicament)
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ANNEX:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL
SERVEI PUBLIC DE NETEJA VIÀRIA I DE
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS I
ANDRÒMINES EN EL TERME MUNICIPAL DE
CARDEDEU
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Títol 1: CONSIDERACIONS GENERALS
Clàusula 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
L’objecte d’aquest plec de condicions és el de definir les característiques
tècniques i econòmiques que sol·licita l’Ajuntament de Cardedeu per a dur a
terme la prestació dels següents serveis:
1. Neteja viaria.
2. Recollida de mobles i trastos vells.

Clàusula 2. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Forma part, en tot cas, de l’àmbit territorial de la prestació d’aquest servei,
qualsevol actuació relacionada amb l’objecte sobre un àmbit territorial
públic que no estigui adjudicat expressament en el contracte de jardineria o
en algun altre contracte o conveni subscrit entre l’Ajuntament de Cardedeu i
altres empreses o entitats.

Codi Segur de Validació
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Els serveis de neteja viària previstos comprenen el conjunt de vies
públiques, voreres inclosos escocells, les carreteres dins el casc urbà i els
camins públics incloses les cunetes; passos soterranis, passos veïnals,
carrers i places arbrades, aparcaments públics, polígons industrials, etc. i en
general totes les zones urbanitzades i no urbanitzades de naturalesa pública
incloses dins l’àmbit territorial del contracte.

Queden inclosos tots els treballs complementaris per a la realització del
servei de neteja com ara la senyalització dels carrers per a treballs
puntuals.

Clàusula
SERVEI

3

ACTUALITZACIÓ

CONTÍNUA

DE

L’ÀMBIT

DEL

L’àmbit territorial i funcional del servei ha d’anar evolucionant de manera
contínua a causa de:
• El creixement de la ciutat
• Les modificacions dels serveis objecte de la contractació inicial
• L’evolució de les tecnologies
• L’adaptació a les noves legislacions i/o aplicació del Pla Local de
Prevenció de Residus.
Aquestes evolucions fan que el projecte incial hagi de ser modificat
progressivament al llarg de la prestació del servei. Per pal·liar aquest
aspecte, es planteja un projecte viu, dinàmic, i que, a més, sigui capaç
d’adaptar-se a les noves necessitats que els serveis i la ciutadania demanin.
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És per aquest motiu que cada modificació de l’àmbit territorial o funcional
serà incorporada al projecte inicial i aquest es convertirà en un nou projecte
global a desenvolupar pel prestador del servei.
En cas que s’hagi d’aplicar algun preu unitari no previst inicialment,
s’aplicaran els criteris establerts en el capítol corresponent.

Clàusula 4. REPRESENTANTS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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L’encarregat del servei es presentarà diàriament, si s’escau, i en hores
convingudes, a les oficines de l’Ajuntament i informarà dels serveis duts a
terme durant el dia, concretant les feines realitzades i els mitjans utilitzats,
així com les operacions de manteniment, incidències i altres d’interès
municipal que hagin pogut ocórrer. Al mateix temps rebrà els avisos i
indicacions que els serveis municipals considerin convenients.

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei disposarà de personal suficient per al control
executiu d’aquest; disposarà d’un nombre de capatassos que permeti el bon
control de tots els serveis i designarà un encarregat del servei exclusiu pel
municipi de Cardedeu, així com un representant tècnic que tindran una
relació constant amb els Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu,
per tal de rebre les instruccions i observacions necessàries per a la millor
prestació del servei.

A més, el representant tècnic i l’encarregat assistiran a les reunions que es
convoquin per a tractar assumptes referents al servei.
El prestador del servei estarà obligat a posar en coneixement de
l’Ajuntament de forma escrita, els telèfons del representant tècnics i de
l’encarregat, per tal de poder-los comunicar, en cas que sigui necessari,
qualsevol instrucció que es consideri en les seves hores de treball, o fora
d’elles en cas d’urgència. A aquest efecte, al llarg de les 24 hores del dia els
365 dies a l’any hi ha d’haver sempre una persona responsable per poder-hi
contactar per via mòbil i correu electrònic, per tal que actuï d’interlocutora
per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència.
Quan la persona designada que realitzi d’interlocutor amb l’Ajuntament no
estigui disponible, ha de delegar a una altra persona, amb el vist i plau de
l’Ajuntament, i s’ha de comunicar amb suficient antelació.
Totes les indicacions respecte el que l’Ajuntament cregui necessari, serà
adreçades als representants del prestador del servei.
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Clàusula 5. COMUNICAT DE TREBALL I LABOR INSPECTORA
El prestador del servei de neteja viària i recollida de voluminosos elaborarà
un “comunicat de treball” on hauran de figurar les característiques de
cadascun dels serveis, tant pel que fa referència a la seva prestació com a
la resta d’operacions necessàries per a portar-la a terme així com del
compliment de les operacions del manteniment, neteja de vehicles,
desinfecció, reparacions, etc. No obstant això, l’Ajuntament es reserva el
dret d’introduir en l’esmentat comunicat de treball” les variacions que
consideri d’interès municipal, en funció de la qualitat o les característiques
del servei que està prestant.
En el termini màxim d’una hora des de l’inici de cada torn el prestador del
servei comunicarà a l’Ajuntament les incidències que s’hagin produït en la
posada en marxa dels serveis programats. Qualsevol altra incidència que es
produeixi al llarg de cada torn serà comunicada als Serveis Territorials de
l’Ajuntament de manera immediata. Totes aquestes comunicacions es
presentaran a ser possible en format telemàtic, amb un recull posterior
mensual generant registre de les mateixes.
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A banda del document signat “comunicat de treball” i del detall dels
albarans d’entrada a les plantes que correspongui amb els pesos entrats de
cada material (que caldrà lliurar setmanalment) el prestador del servei ha
de lliurar la mateixa informació en suport informàtic adient que permeti
conèixer el nivell de prestació dels diferents serveis ordinaris i
extraordinaris i que permeti, en base a aquesta informació elaborar les
certificacions mensuals dels serveis prestats.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei ha de posar a disposició dels tècnics competents tota
la informació que li sigui requerida, en cas de clarificar o comprovar l’estat
de prestació de cadascun dels serveis que preveu aquest plec.

El prestador del servei lliurarà als Serveis Territorials de l’Ajuntament abans
del dia 5 de cada mes, un informe amb el resum de les dades sobre els
serveis prestats el mes natural anterior, així com l’evolució anual
d’aquestes. També, en el mateix moment lliurarà els certificats
corresponents a la fracció de residus recollits en el mes anterior, juntament
amb els justificants dels albarans d’entrada.

Clàusula 6. SISTEMA DE GEOLOCALITZACIÓ.
Els serveis previstos en aquest plec de prescripcions tècniques hauran de
comptar amb la gestió informatitzada unificada de tots els treballs, per part
del prestador del servei.
El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles de neteja es
basarà en un sistema de geolocalització que permeti conèixer el recorregut i
horari de pas de cadascun dels vehicles i equips mòbils. Els sistemes de
localització instal·lats els haurà de facilitar el prestador del servei.
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Així mateix, cal que el prestador del servei disposi d’una base de dades i
cartografia informatitzada, que permeti visualitzar ordenament totes les
rutes sobre la cartografia del municipi, així com que permeti organitzar,
preveure, i portar al dia el control de tots els treballs incidències, equips,
costos, etc.
Aquesta aplicació integrarà els inventaris existents per part de l’Ajuntament
i estarà disponible en català.

Clàusula 7. SISTEMA INFORMÀTIC
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Titol 2: SISTEMA DE GESTIÓ DE NETEJA VIARIA
Clàusula 8. ZONES DE NETEJA

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Es farà una reunió inicial per coordinar tots els treballs informàtics que farà
el prestador del servei. En aquesta reunió es definiran les aplicacions a
utilitzar, dades a inventariar, el format de les dades i els formats de
visualització.

Els serveis de neteja s’efectuaran tenint en compte les 5 tipologies de zones
indicades en el plànol de sectorització del present plec de prescripcions
tècniques (detallades a l’annex), i que són:
1. Zones d’alta intensitat. Tipus CR- Comercial i residencial amb
alta utilitzacióCorrespon als carrers o zones amb elevada densitat de població , i/o forta
presència d’activitats com poden ser eixos comercials, zones de vianants,
mercat municipal, equipaments docents, sanitaris, esportius, estació de
ferrocarril, parades de transport públic, parcs, places públiques, zones
d’oci,...
Les zones d’ús intensiu poden ser permanents o temporals
a) Permanents: Són aquelles on la intensitat es manté elevada durant
tots els dies de la setmana, ja siguin laborables o festius (museu,
estació de ferrocarril, centres sanitaris, places, zona esportiva,
carrers principals, etc.).
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b) Temporals: Són aquelles on la intensitat d’us per part de la
ciutadania es produeix de forma puntual només en determinats dies
de la setmana (equipaments docents, mercat setmanal, etc.).
2. Zones de mitjana intensitat. Tipus R2 -Residencial de mitjana
densitat de població i mitjana utilització.Correspon als carrers o zones de densitat mitjana de població, on
predominen els usos residencials i existeix una moderada presència
d’activitats o equipaments, que requereixen d’un grau mitja en la freqüència
de neteja.
3. Zones de baixa intensitat. Tipus R1- Residencial de baixa
densitat de població i baixa utilitzacióCorrespon als carrers o zones de baixa densitat de població amb ús
exclusivament residencial, sense activitats ni equipaments i que tenen un
nivell baix d’utilització per part de la ciutadania (barris allunyats del nucli
urbà, zones de baixa densitat de població, etc.).
4. Zones industrials
Correspon a zones de polígons industrials amb predomini d’aquest tipus
d’activitats.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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La definició d’aquestes zones s’ha fet amb la intenció de facilitar al
prestador del servei la divisió del municipi, però el límit de cada zona podrà
modificar-se si és necessari.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

5. Resta:
Correspon al terme municipal no inclòs a les zones anteriors.
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Clàusula 9. ABAST DEL SERVEI

Estat d'elaboració: Original

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el servei de neteja viaria inclourà les
següents operacions de neteja:

Origen: Origen administració
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Hi ha diversitat de materials que cal netejar:
o La pols
o Sorra, terres i runes
o Papers i cartrons
o Puntes de cigarretes
o Fulles i fruits del carrer
o Altres restes de jardineria
o Publicitat temporal en façanes i suports publicitaris
o Excrements d’animals
o Xiclets
o Adhesius
o Restes de festes populars
o Restes d’escombraries al costat de les àrees d’aportació,
contenidors diversos, bujols, bujolets i punts de recollida de
residus en general.
o Trastos vells i andròmines
o Vegetació nascuda entre els panots, rigoles, llambordes, etc.
Cal tenir en compte que no està autoritzat l’ús de productes
herbicides tòxics.
o Retirada d’animals morts de mida petita.
o Part exterior dels embornals i reixes de la via pública.
Qualsevol material que estigui a la via pública és susceptible de ser netejat.

-

-

Escombrat de voreres, calçades i zones pavimentades o de sauló tant
a la zona urbana com industrial.
Neteja de carrers no pavimentats i d’àrees urbanes i industrials
consistent en la retirada manual de deixalles escampades per terra
(papers, plàstics, ferralla, etc.).
Neteja mecanitzada o manual amb aigua a pressió de totes les
voreres i paviments que ho permetin
Buidatge i neteja de papereres i el seu entorn. Col·locació de bosses
per minimitzar l’efecte dels residus sobre el paviment.
Escombrat /recollida de fulles, branques o altres restes vegetals de
mida petita.

Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

L’usuari de l’espai públic n’ha de poder gaudir sempre, per tant els espais
han d’estar nets sempre.
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Retirada i neteja d’excrements.
Subministrament i reposició de bosses en els punts expenedors de
bosses per a defecacions canines.
- Neteja del mobiliari urbà, places i vials (papereres, taules de pícnic,
bancs,...). No inclou la neteja dels serveis d’enllumenat públic,
senyalització urbana i altres tipus e mobiliari urbà que ja estigui
inclòs en altres contractes.
- Neteja d’escocells (amb o sense reixa).
- Retirada d’arrossegament de terres al damunt de zones
pavimentades.
- Serveis específic de retirada i tractament adequat d’elements
especials que es trobin a la via pública: animals morts de petites
dimensions, xeringues, etc.
- Neteges especials de l’entorn de les ubicacions dels contenidors,
bujols i/o bujolets.
- Neteges en situacions d’emergència i/o d’urgència així com neteja de
desbordaments de residus.
- Neteja de l’espai on es celebra el mercat setmanal i el mercat de
pagès.
- Neteges de les festes i actes públics que es realitzin al municipi.
- Recollida d’andròmines i residus voluminosos.
- Neteja de punts d’abocament.
- Les places públiques i, si s’escau, els espais destinats a jocs infantils.
- Neteges puntuals a petició de l’Ajuntament.
El servei de neteja viària inclourà també implícitament el transport dels
residus recollits fins el seu destí mes adequat segons el model de gestió de
cada període i la caracterització del material recollit.
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Clàusula 10. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Estat d'elaboració: Original
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

-

1) Escombrada
Amb independència de la modalitat, s’entén per escombrada les operacions
de neteja, recollida i transport de totes les deixalles existents a les voreres,
vials, places o qualsevol altre espai públic d’acord amb els àmbits descrits
en aquest document.
A aquests efectes, s’entén per deixalles:
Totes les que hagin estat generades a la via pública per la circulació
de persones o de vehicles.
- Les restes de la recollida domiciliaria dipositades amb posterioritat a
la recollida o que han estat incorrectament dipositades.
- Les fulles i fruits dels arbres.
- Excrements d’animals
- Qualsevol altra objecte o residu que pugui ser admès i transportat
per l’equip d’escombrada.
L’escombrada inclou també, amb independència de la modalitat, prestar
atenció a:
-
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I en

El buidat de papereres
La neteja dels escocells
Els espais entre cotxes aparcats
Els entorns dels contenidors de residus, bujols i punts de recollida, i
de les papereres.
Les parades de l’autobús.
Els entorns del mobiliari urbà
Els entorns dels vials on s’acumulen els residus que desplaça la
circulació rodada.
L’entorn de les escoles, instituts i centres sanitaris.
Les places públiques i els espais dels jocs infantils
L’entorn del mercat municipal i dels mercats setmanals.
general, cal prestar atenció a les zones de gran afluència de públic.
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En funció de les possibilitats i exigències de l’entorn i dels avantatges i
limitacions de cada una, es compten amb les següents modalitats:

Codi Segur de Validació

1. 1. Escombrada manual,
És realitzada per un equip individual constituït per un operari i una
escombra o raspall avançat i un carretó porta cubells o vehicle auxiliar, o
per una brigada constituïda per varis peons i un cap i dotada dels vehicles i
les eines més apropiades.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El resultat d’aquesta operació és deixar els espais absolutament nets amb
independència de l’existència de discontinuïtats urbanístiques.

S’aplicarà a les zones que presentin dificultats per a la mecanització per
raons d’accés, pendents, pavimentació, sota els vehicles estacionats, etc.

1. 2. Escombrada mecanitzada,
L’escombrada mecànica consisteix a escombrar mitjançant l’ús de màquines
especials, les calçades de carrers, recollint i eliminant tots els residus,
deixalles, pols, etc. que es produeixin.
Aquest tipus d’escombrada es realitzarà:
- Recollint per aspiració i amb un sistema d’humectació per a eliminar
la formació i dispersió de pols.
- Amb gran maniobrabilitat
- Amb les dimensions adequades al sector de treball
- Amb gran capacitat i màxima amplada de treball
- Treballant a alta velocitat disposar de tercer raspall lateral per a
l’accés a llocs difícils
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Mitjançant cabines aïllades acústicament
Amb un baix nivell d’emissions de gasos i sonores.
Atenent al fet que la tasca s’ha de fer amb prou cura per no
ocasionar molèsties als vianants ni afectar al paviment.
Els residus acumulats al dipòsit de l’escombradora seran descarregats, a
final de la jornada (o abans si és necessari) al lloc de buidat previst a tal
efecte.
-

Es durà a terme en la mesura que sigui possible a carrers sense
estacionament o amb estacionament unilateral, places i voreres sempre i
quan el paviment no es pugui perjudicar.

1. 3. Escombrada mixta
És la realitzada amb l’acció combinada d’una escombrada mecànica i una
escombrada manual. Aquesta combinació permetrà assolir a les àrees de
gran superfície i de difícil accés un grau de neteja i un rendiment molt
elevats. L’equip es composarà d’un operari amb una escombra, bufador o
amb mànega per ruixar aigua i un conductor per a l’escombradora.

Estat d'elaboració: Original

L’objecte d’aquesta operació és la neteja mitjançant aigua a pressió als
carrers i places del municipi feta de forma manual a través de vehicles
cisterna dotats d’equip de pressió.
L’empresa concessionària haurà d’utilitzar els hidrants de la xarxa d’aigua
no potable de Vallforners existents a Cardedeu. Cal garantir el compliment
de la normativa sanitària.
Es prohibeix expressament la impulsió de residus fins als embornals.
Aquests residus han de ser objecte de recollida mitjançant el peó de
repassada manual.
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2) Neteja amb aigua a pressió

3) Fregat amb aigua a alta pressió
Consisteix en la utilització d’equips especials d’aigua a alta pressió per a
desincrustar la brutícia acumulada als paviments.

Metadades
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Es durà a terme en zones de gran superfície que l’operari manual no pot
abastir i on existeixen vehicles estacionats, mobiliari urbà o altres obstacles
presents.

S’aplicarà només als vials per a vianants completament pavimentats, a les
voreres amples pavimentades que ofereixin possibilitats de pas de l’equip i
a les places dures del poble.
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Les màquines escombradores han d’estar proveïdes de sistemes automàtics
d’humectació per tal d’evitar la formació i dispersió de pols.
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L’equip estarà dotat d’un equip accessori manual per a efectuar el
tractament a les zones inferiors dels bancs, de les papereres, al voltant dels
fanals, etc.
A aquest efecte es proposarà
d’excrements de coloms.

un

plànning

setmanal

de

neteja

4) Repàs de manteniment
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Clàusula 11. FREQÜÈNCIES I HORARIS

Estat d'elaboració: Original
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Pot revestir dos modalitats:
1. Repàs de manteniment tot el dia, a càrrec d’un operari en els torns
que sigui convenient.
2. Repàs de manteniment de tarda, a càrrec d’un operari en torn de
tarda exclusivament.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Consisteix en l’escombrada manual o, eventualment, mecànica per a retirar
de les voreres, de les zones per a vianants, carrers comercials, equipaments
públics, estació de ferrocarril, parades de bus, places i llocs més freqüentats
per la gent els papers i altres deixalles que s’hi hagin dipositat després de
l’escombrada o de la neteja amb aigua ordinària.

La necessitat de donar major o menor freqüència a la neteja viària depèn de
la brutícia que té habitualment un determinat carrer o zona, grau de
brutícia que acostuma a ser proporcional a la seva intensitat d’ús per part
de la població.
En un carrer o zona de forta utilització dels espais públics per part de la
seva població comporta la necessitat d’intensificar els serveis i les
freqüències per mantenir la ciutat neta i ordenada.
El prestador del servei, de manera raonada, pot proposar les solucions
tècniques que cregui adients per realitzar de la manera més adequada i
efectiva aquest servei, tenint en compte, l’àmbit, la descripció de les
actuacions, l’horari i freqüències de recollida que consideri adients garantint
els objectius de neteja estipulats en aquest document.
En base al nivell de servei, les actuacions que se sol·liciten així com la seva
freqüència de neteja (veure detall dels plànols a l’annex) són:
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1) Zones d’ús intensiu d’alta intensitat (tipus CR): la freqüència de
neteja s’adaptarà a les necessitats de la zona o carrer.
a) Zones permanents:
la freqüència de neteja serà DIÀRIA
(festius inclosos), amb equips de repàs de manteniment de matí i
/o tarda als punts necessaris i equip de neteja amb aigua a
pressió (mínim un cop per setmana).
b) Zones temporals: la freqüència de neteja serà DIÀRIA I
S’ADAPTARÀ I INTENSIFICARÀ durant els dies i horaris de
màxima activitat o intensitat d’ús.

Estat d'elaboració: Original

Cal tenir en compte els següents condicionants:
Cal que el buidat de papereres no s’efectuï abocant el contingut al
terra per a que sigui recollit per a les màquines escombradores.
- Cal que les operacions de neteja viària amb aigua a pressió atenguin
a criteris de mínima molèstia als veïns en el moment d’execució.
- Cal que les operacions de neteja amb aigua siguin suspeses posant
en coneixement a l’Ajuntament de Cardedeu, per motius de sequera
o gelades, per tant s’estableix una temporalitat del servei que
oscil·larà en funció d’aquests motius.
L’horari actual i recomanable de neteja és de 7-14 hores de dilluns a
divendres; i de 8-13h dissabtes, diumenges i festius. Així mateix, cal també
un reforç de tasques de neteja manual a les zones de vianants i zones
comercials més transitades de dilluns a dissabte en horari de tarda de 1720 hores ( o de 16-19 hores, en el període d’hivern previ consens amb els
tècnics de l’Ajuntament).
-
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4) Zones industrials: la freqüència de neteja serà com a mínim D’1
COP A PER SETMANA i es programaran els serveis en funció de les
necessitats tècniques de la zona.

Metadades
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3) Zones de baixa intensitat (Tipus R1): La freqüència de la neteja
serà com a mínim de 2 COPS PER SETMANA a baixa intensitat zona
R.1.a i com a mínim d’1 COP PER SETMANA a la zona R.1.b. Es
programaran els serveis de neteja en funció de les característiques
tècniques de la zona. A les zones del nucli urbà es disposarà d’un
equip nocturn de neteja amb aigua a pressió que es realitzarà com a
mínim un cop cada 15 dies.

Clàusula 12. BUIDAT I NETEJA DE PAPERERES
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

2) Zones d’intensitat mitjana (Tipus R2): la freqüència de neteja es
programarà en funció de les necessitats de la zona i serà inferior a les
d’ús intensiu. La freqüència serà de com a mínim 4 COPS PER
SETMANA a la zona R.2.a i de mínim 3 COPS A LA SETMANA a la
zona R.2.b. i s’intensificarà en els dies i horaris de màxima intensitat
d’ús. Aquestes zones disposaran també d’un equip de neteja amb
aigua a pressió, com a mínim un cop cada 15 dies.
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D)
Caldrà preveure la reposició de bosses en els punts expenedors
de bosses d’higiene canina, si s’escau.
El buidat de les papereres s’entén que es una tasca de les incloses en
l’escombrada manual o mixta. No obstant, el prestador del servei ha de
formular en el seu pla de treball , l’equip que realitzarà aquest servei i
freqüència adient als requisits de qualitat del present plec.

Estat d'elaboració: Original
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A)
Buidat diari de papereres (incloses les especifiques per a la
recollida d’excrements) a les zones d’ús intensiu, d’alta i mitjana
intensitat, estació i parades dels serveis de transport públic.
B)
Col·locació de bosses adequades per a recollir els papers i
brossa evitant que hi hagi deposicions a terra. La substitució de les
bosses, que anirà a càrrec del prestador del servei, no caldrà
realitzar-la diàriament si el seu estat permet la seva reutilització. En
tot cas, caldrà canviar-les quan tinguin algun forat que permeti la
caiguda de residus a terra o quan estiguin tacades amb material
líquid o enganxós.
C) La neteja periòdica de les ubicacions es programarà de tal manera
que l’entorn de les papereres presenti sempre un òptim estat de
neteja.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Les papereres són, un lloc d’especial sensibilitat pel que fa a la neteja. En
conseqüència, el prestador del servei haurà de tenir especial cura d’aquest
aspecte de la neteja urbana. En concret, el servei de neteja de papereres,
inclou:

Clàusula 13. NETEGES ESPECIALS
Es consideren neteges especials aquelles que, essent periòdiques i regulars,
tenen un àmbit funcional o territorial no detallat en els apartats anteriors
d’aquest document.
A. Neteges especials
Es consideren neteges especials aquelles que, essent periòdiques i regulars,
tenen un àmbit funcional o territorial no detallat en els apartats anteriors
d’aquest document.
1.Neteja del mercat setmanal no sedentari
Neteja exhaustiva, amb mitjans manuals i mecànics, i amb aigua a pressió
dels espais afectats per l’activitat que s’efectua els dilluns al matí (o el dia
que correspongui). Caldrà efectuar el servei amb agilitat de seguida que els
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comerciants hagin desallotjat per tal de restablir els nivells de neteja tant
aviat com sigui possible. El servei consistirà majoritàriament en la repartició
de bujols i bosses per a la zona abans de l’inici de l’activitat i la neteja dels
espais afectats i la retirada dels bujols al finalitzar.
El temps de que es disposa per a la neteja del mercat setmanal va de les
14.30 hores en que es comencen a desmuntar les parades fins a les
16.30h, en que haurà d’estar completament acabada.

En tot cas el servei de neteja del mercat setmal haurà de preveure la
dotació necessària de personal, maquinària i eines per garantir que la
zona del mercat i la d’influència estigui totalment neta i lliure de
residus, per tal que pugui obrir-se la circulació.
En cas d’haver-hi modificacions en els carrers ocupats, el dia o l’horari en
que s’efectua o en la seva ubicació, es notificarà per part del departament
que ho gestiona al prestador del servei amb la suficient antelació per tal que
ajusti els treballs de neteja corresponents.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

En cas d’haver-hi modificacions en els carrers ocupats, dia i hora en el que
s’efectua o en la seva ubicació, es notificarà al prestador del servei amb la
suficient antelació per tal que ajusti els treballs de neteja corresponents.

Estat d'elaboració: Original
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El servei consistirà majoritàriament en la repartició de bujols i bosses per a
la zona abans de l’inici de l’activitat, la selecció prèvia dels residus i la
neteja dels espais afectats així com la retirada dels bujols al finalitzar.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

2. Neteja del mercat de pagès i altres mercats.
Neteja exhaustiva, amb mitjans manuals i mecànics, i si s’escau neteja amb
aigua a pressió, dels espais afectats per l’activitat que s’efectua un cop a la
setmana.

3. Pla de fulles:
Servei de reforç de retirada de fulles en els vials on es requereix. Les fulles
recollides s’hauran de gestionar correctament a la instal·lació pertinent.
En èpoques de caiguda de fulles dels arbres (tardor o puntes de calor
estival) o després de fortes ventades es reforçarà la dotació per a la seva
recollida.
A tal efecte el prestador del servei ha d’elaborar un pla de recollida de fulles
que s’ajusti al municipi de Cardedeu .

4. Pla de pluja:
Aquest pla s’activarà quan hi hagi avisos del servei meteorològic de
Catalunya per intensitat a acumulació de pluja, avisos de protecció civil de
la Generalitat de Catalunya per activació del pla INUNCAT, avisos del
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CECAT, o organismes o entitats que els substitueixin o quan el tècnic
responsable del servei ho notifiqui al prestador del servei.
En cas de pluges, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà.
Se centrarà l’atenció a la neteja de “punts negres en cas de pluja” com són
embornals, zona de grans pendents, desnivells, ponts, etc., i al buidatge de
papereres.
En cas de pluja intensa i continuada, les escombradores i les baldejadores
no prestaran servei i tots els treballadors sortiran a escombrar manualment.
Tanmateix passades les pluges, el pla haurà de mantenir-se activitat per a
treballar en la retirada d’arrossegament de terres, fangs i pedres que
s’hagin produït.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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En cas de vent, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà. Se
centrarà l’atenció dels “punts negres de vent” com punts on s’acumula la
brutícia, i al buidatge de papereres.

Estat d'elaboració: Original
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5. Pla de vent:
Aquest pla s’activarà quan hi hagi avís per vent del servei meteorològic de
Catalunya, avisos de protecció civil de la Generalitat de Catalunya per
activació del pla VENTCAT, avisos del CECAT, o organismes o entitats que
els substitueixin, o quan el tècnic responsable del servei ho notifiqui a al
prestador del servei.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei ha d’elaborar una proposta d’actuació dels
equips per aquests supòsits.

El prestador del servei ha de disposar d’una proposta d’actuació d’aquests
equips per aquests supòsits.
6. Pla de neu i gel:
Aquest pla s’activarà quan hi hagi avís per nevades o per baixes
temperatures del servei meteoròlogic de Catalunya, avisos de protecció civil
de la Generalitat de Catalunya per activació del pla NEUCAT, avisos del
CECAT, o organismes o entitats que els substitueixin, o quan el tècnic
responsable del servei ho notifiqui a al prestador del servei.
En cas de nevada o gelada, la distribució de les tasques de cada equip
s’haurà d’adaptar per retirar la neu de les voreres. S’utilitzaran els estris
adequats per a aquestes funcions, que aportarà el prestador del servei i
s’utilitzaran també les furgonetes i el personal per a la distribució de sal en
els vials que assenyali protecció civil. Les maquines escombradores i
baldejadores no prestaran servei en aquesta situació.
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El prestador del servei ha de disposar d’un pla d’actuació d’aquests equips
per aquests supòsits.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

7. Pla d’eliminació d’herbes:
Anualment, la primera setmana del mes de març es presentarà un pla
d’eliminació d’herbes que haurà de ser validat pels SSTT tenint en compte
que no es pot fer ús de productes químics fitosanitaris per a la seva
eliminació.
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8. Pla d’Emergència
Aquest pla s’activarà quan hi hagi avís del CECAT, del Pla Municipal
d’Emergència de Cardedeu o organismes i plans que el substitueixin o bé
quan el tècnic responsable del servei ho notifiqui al prestador del servei.
En cas d’emergències per cassos de força major, catàstrofes naturals o
emergència sanitària, el prestador del servei ha de posar a disposició tots
els mitjans necessaris per a dur a terme les tasques que es considerin
prioritàries, establertes en els plans corresponents (PROCICAT i Pla
Municipal d’Emergència de Cardedeu) o plans que el substitueixin.

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
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9. Actes i festes tradicionals.

Codi Segur de Validació

Compren aquells actes o festes que es realitzen anualment i que són
organitzades per l’Ajuntament i que tenen el seu suport o col·laboració. En
aquests actes o festes s’ha de:
Intensificar els serveis de neteja i/o recollida de residus, repartint
bujols per a la recollida de les diverses fraccions de residus.
- Adequar els serveis en funció dels horaris i programació dels actes o
festes, preveient també una neteja prèvia i una posterior a les zones
on es durà a terme les activitats.
- Els espais ocupats per atraccions, estands i casetes de fira, caldrà
anar-los netejant durant tot el temps en que romanguin instal·lades i
en finalitzar la seva activitat s’efectuarà una neteja intensiva.
- De manera general, es netejarà un cop finalitzant l’acte però si
aquest acaba a la nit, caldrà garantir que la neteja hagi finalitzat
abans de les 10 del matí (excepte en els cassos en que hi hagi
mercat setmanal que caldrà deixar-ho net abans de les 6h del matí).
Anualment, caldrà tenir en compte la relació de les festes i actes
tradicionals previstos per l’ajuntament objecte d’aquestes neteges
especials.
-

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Qualsevol situació d’emergència s’entendrà ampliable a aquelles que
requereixin treballs excepcionals de neteja de la via pública, segons criteris
de l’Ajuntament. Es demanarà disponibilitat total les 24 hores al dia si
s’escau.

Així mateix cal tenir en compte que a la Pista Pompeu Fabra hi ha diversos
actes, algun d’ells esportius que es poden dur a terme de forma setmanal.
Cal mantenir la pista en perfecte estat de neteja incloent caps de setmana,
si s’escau.
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Un cop es disposi dels horaris de les activitats previstes es facilitarà amb
antelació per a poder organitzar el servei adequadament si bé cal preveure
també un ús periòdic per part d’usuaris no associat a activitats organitzades
i informades.
10.

Neteja de les gàbies per a gossos

Aquesta neteja es durà a terme quan aquestes gàbies es trobin dins d’un
equipament o espai municipal de Cardedeu i prèvia coordinació amb Salut
Pública.
No es possible predir quan hi haurà animals, però un cop entra l’animal en
48 hores, com a màxim, és retirat.
No es recomana establir el dilluns ni el divendres com a dies de neteja ja
que freqüentment hi ha animals.
Per tal de facilitar la coordinació amb el prestador del servei de neteja
s’enviarà un correu electrònic informant de l’entrada i la sortida de
qualsevol animal.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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11 Neteja de les cartelleres i suports publicitaris municipals Inclou
les operacions de retirada de cartells enganxats i neteja de les cartelleres i
suports publicitaris, amb una periodicitat mensual. Es detalla a als plànols
annexats la relació de suports publicitaris actuals.

Estat d'elaboració: Original
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-Terra de la gàbia: Recollir els excrements i les restes de pinso. Amb una
pistola a pressió netejar el terra i les parts baixes de la gàbia.
-Menjadora: Retirar el pinso que hi hagi malmès
-Abeurador: Retirar l’aigua estancada i eliminar la brutícia de la cassoleta
de l’abeurador.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A mode orientatiu aquestes són les tasques que caldrà dur a terme de
forma setmanal (sempre i quan hi hagi hagut animals):

12. Neteja dels miralls de trànsit
Inclou les operacions de neteja de tots els miralls situats al municipi amb la
freqüència necessària per tal que estiguin sempre en correctes condicions
de neteja.
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13.Neteja de les Bicicleda
Es durà a terme una neteja setmanal dels dos espais destinats a tal efecte
ubicats al costat de l’estació de ferrocarril i a la plaça Joan Alsina. En cas
que s’instal·lin nous punts aquests s’incorporaran a les tasques de neteja.
La neteja es farà amb els mitjans necessaris per a garantir una correcta
neteja sense generar molèsties als veïns ni malmetre el material de
l’interior.

Estat d'elaboració: Original

L’organització dels serveis ha de permetre realitzar tots els treballs adients
al nivell de qualitat de neteja requerit.
Pel que fa als plans especials (fulles, neu, pluja, emergències, etc) el
prestador del servei farà una proposta d’actuació acord amb els criteris
establerts en el present plec de prescripcions tècniques, concretant els
detalls d’aquests plans que s’activaran a criteri de l’Ajuntament.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

El prestador del servei omplirà una fitxa tipus per cada recorregut de cada
actuació, on definiran les freqüències, horaris, mitjans i quilometres, així
com la descripció i plànol de l’itinerari, utilitzant tantes fitxes com sigui
necessari fins a completar el servei de neteja viària: carrers, places etc.

Clàusula 15. NETEJA DE DE PUNTS NEGRES D’ABOCAMENT
El servei comprèn:
a) La neteja i clausura d’abocaments incontrolats en tot el terme
municipal, àmbit públic.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

El prestador del servei haurà de realitzar una Memòria Tècnica amb la
descripció del servei, on es detallaran les actuacions de neteja, i els
recursos humans i materials necessaris per realitzar el servei de neteja
viària: carrers, places, etc. d’acord amb les especificacions d’aquest plec de
prescripcions tècniques. Inclourà la descripció dels recursos necessaris per a
cada actuació i sector de neteja, i el nombre de recorreguts necessaris.

b) La neteja de camins o espais de titularitat pública, cosa que preveu la
retirada de qualsevol abocament.

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Clàusula 14. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
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c) La neteja de l’entorn de tots els tipus de contenidors de residus
incloent punts de recollida de bujols o bujolets si s’escau.
El prestador del servei junt amb els tècnics municipals aportaran la relació i
localització dels abocaments incontrolats a netejar, així com el seguiment i
verificació del correcte desenvolupament dels treballs.
El prestador del servei proposarà la descripció del servei, on es descriuran
les actuacions de neteja, i els recursos humans i materials necessaris per
realitzar el servei de neteja d’aquesta tipologia.

Clàusula 16. NETEJA DE L’ENTORN DELS CONTENIDORS
El lloc on es troben els contenidors, bujols i bujolets de les diverses
fraccions de residus són llocs d’especial sensibilitat pel que fa a la neteja i
manteniment (punts crítics). Aquests punts es troben als carrers i són
visitats freqüentment per veïns. En conseqüència el prestador del servei
haurà de tenir cura d’aquest aspecte de neteja urbana.

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
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TíTOL 3: ALTRES SERVEIS A PORTAR A TERME
Clàusula 17. La recollida de residus voluminosos
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei descriurà les actuacions de neteja, i els recursos
humans i materials necessaris per realitzar el servei de neteja d’aquests
punts.

1. La recollida programada
El servei comprèn la recollida i transport fins la planta de gestió
corresponent que determini l’Ajuntament en cada moment.
El prestador del servei facilitarà un telèfon per tal de prendre les dades
necessàries d’identificació del sol·licitant, l’adreça de recollida i la descripció
dels residus a recollir.
Un cop acceptada la recollida, que com a màxim serà de 4 voluminosos per
habitatge, caldrà donar indicacions per tal que es deixin els residus en el
portal de l’habitatge entre les 23h del dia abans i les 7h del matí del dia de
la recollida.
Caldrà evitar que els residus acordats per a la seva recollida es deixin en
punts que molestin a la circulació de persones i vehicles per a la via pública.
Aquest servei està destinat a tots els veïns i veïnes que no tenen possibilitat
d’acudir a la deixalleria per qüestió de manca de disponibilitat de vehicle
propi o per la mida del residu i estarà limitat a un màxim de 4 aportacions
de voluminosos per habitatge.
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Aquest servei no va destinat a la recollida d’altres residus valoritzables com
el paper-cartró, vidre i envasos, que seguiran el sistema de recollida
establerts.
Es preveuen dos dies de recollida programada a la setmana. No obstant
això, si finalment només fos necessari un dia de recollida setmanal l’altre
dia es farien tasques de suport de neteja prèviament consensuades amb
l’Ajuntament.
El dia de recollida programada serà dijous.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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El prestador del servei podrà proposar de manera raonada les solucions
tècniques que cregui adients per cobrir de la manera més adequada i
efectiva aquest servei.

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

Url de validació

En tots aquests cassos, sempre que sigui possible el prestador del servei
elaborarà un informe detallant el tipus de residu i la ubicació i totes aquelles
dades necessàries per a possibilitar la identificació de l’autor de
l’abandonament.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

2. Recollida de voluminosos no programats
El prestador del servei haurà de recollir tots aquells trastos vells,
andròmines i altres objectes voluminosos dipositats o abandonats a la via
pública, tant els que ell mateix detecti en les seves activitats normals de
neteja viària com els que l’Ajuntament indiqui.

3. Valorització dels residus voluminosos o andròmines
El prestador del servei ha de vetllar per la màxima valorització dels residus
recollits, fent la seva separació en fraccions valoritzables al seu centre i
gestionant-los adequadament amb posterioritat.
4. Punt de destí dels objectes voluminosos o andròmines
El prestador del servei haurà de transportar els residus a la deixalleria o a la
planta gestora que determini l’Ajuntament.
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Clàusula 18. Altres recollides o serveis
1. Descripció general
Cal destacar quatre recollides o serveis complementaris:
a) El servei de neteja de l’entorn de contenidors
b) El servei de recollida de brossa del mercat
c) El servei de recollida d’animals morts
d) La recollida de residus especials d’origen domèstic
a) El servei de neteja de l’entorn de contenidors
Aquest servei es realitzarà a tots els punts a fi efecte de mantenir neta la
via pública i millorar la imatge del servei. La neteja es farà manualment o
mecanitzada, amb els vehicles adequats. Els materials valoritzables, entre
els quals el paper i cartró, els envasos, vidre, restes vegetal, caldrà
gestionar-los separadament podent utilitzar a tal efecte:
Contenidors de recollida selectiva, introduint-hi materials de manera
adequada
- La deixalleria de la xarxa comarcal situada a Cardedeu.
El servei haurà de fer-se càrrec dels residus que es trobin en aquesta
situació, sense que calgui la comunicació expressa de l’Ajuntament.

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
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Tanmateix en cas que l’Ajuntament detecti la presencia d’aquest problema,
els terminis màxims de recollida després de comunicar-ho per escrit o
electrònicament al prestador del servei seran de 24 hores per materials
situats al sol urbà i d’una setmana per materials situats a sol no urbà.

Codi Segur de Validació

En un previsible inici del servei de recollida porta a porta caldrà una
intensitat especial d’aquesta actuació.
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

-

a) Serveis de recollida de brossa dels mercats
b) El servei de recollida de brossa del mercat
Caldrà que el prestador del servei disposi d’un pla de recollida dels mercats
que permeti maximitzar la valorització de tots els residus. Aquest pla serà
validat per l’Ajuntament.
c) El servei de recollida d’animals morts
Exceptuant animals de petites dimensions (ocells, rates,...), la gestió dels
animals morts no serà objecte del servei.
d) Recollida d’altres materials
Durant la recollida no programada de voluminosos i el servei de neteja de
l’entorn de contenidors i bujols poden parèixer residus especials d’origen
domèstic o assimilables. Aquests materials, entre els quals es pot
assenyalar bateries de cotxe, bidons amb olis lubricants usats, fluorescents,
piles, etc. caldrà recollir-los adequadament i traslladar-los a la deixalleria de
la xarxa comarcal situada a Cardedeu o al centre gestor que s’escaigui
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Títol 4: MITJANS MATERIALS
Clàusula 19. ESTRIS I PRODUCTES
Per la neteja manual i amb mitjans mecànics manuals s’utilitzaran estris
com raspalls, escombres, bufadors si s’escau, cubells i similars.
Els productes emprats per a la neteja han de ser biodegradables, sense que
la utilització d’aquests causin efectes contra el medi ambient.
El prestador del servei haurà de subministrar bosses d’escombraries a situar
en cadascuna de les papereres (o dels bujols, en cas de festes, actes o
esdeveniments) situades en els espais públics. Aquestes hauran de ser
canviades amb la periodicitat que sigui necessari i/o que designi
l’Ajuntament.

Estat d'elaboració: Original

El prestador del servei ha de detallar la maquinària i eines que posaran a
disposició per garantir el servei especificant les característiques tècniques.
La maquinària proposada (o similar) per a l’execució del servei és la que
s’especifica a l’Annex 5. Aquesta relació és a títol orientatiu i pot estar
subjecte a variacions en cas que el prestador del servei proposi sistemes
alternatius o bé hagi equips que s’ajustin més a les necessitats del servei,
sempre i quan es garanteixi una correcta execució d’aquest.
El prestador del servei disposarà de suficient parc de material mòbil propi
del retén que posarà, al servei de l’Ajuntament de Cardedeu en el cas
d’avaria o manteniment del material per a fer la substitució de forma
immediata mentre durin les operacions del taller.

Origen: Origen administració
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El prestador del servei rebrà de l’Ajuntament els vehicles que figuren a
l’Annex I.

Així mateix, a banda dels vehicles esmentats, el prestador del servei
disposarà d’aquells vehicles que es considerin necessaris per a la realització
de les neteges complementàries i d’emergència.
Aquest material, haurà de ser homologat i donar compliment a tota la
normativa d’aplicació.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

1. Característiques generals

2. Manteniment del material mòbil
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Clàusula 20: MATERIAL MÒBIL
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El prestador del servei presentarà, en el termini màxim de dos mesos d’inici
del servei, el Pla de manteniment dels equips mòbils on s’especificarà, en
tot cas:
Les previsions referents a les revisions sistemàtiques i periòdiques.
Les previsions de substitució periòdica de peces
Les previsions de canvis d’olis i de lubricants i altres consumibles dels
equips, inclosos els pneumàtics.
- Les previsions de neteja que, en qualsevol cas, es realitzaran coma
mínim cada 7 dies.
- Les previsions de pintura que, en qualsevol cas, es realitzarà com a
mínim 2 dos anys.
- I, en general, de tot allò que fa referència al manteniment tècnic i al
manteniment de la imatge del vehicle.
En cas el de les màquines escombradores, cal que el manteniment es faci
en un taller autoritzat.
-

Estat d'elaboració: Original

Tot el material mòbil, haurà d’oferir les garanties necessàries i suficients per
a la seva bona conservació.
El prestador del servei vetllarà per tal que els serveis compleixin les
normatives respecte la contaminació acústica amb la finalitat que siguin el
menys molest pels veïns.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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- Tipus de vehicle o equip
- Matrícula
- Km. Realitzats
- Hores de servei
- Dades de les darreres revisions efectuades
- Dades de la ITV i data de la propera revisió
- Dades de les reparacions efectuades.
- Assegurança
- Dades de la darrera pintura total o parcial del vehicle o equip
- Altres incidències.
Les tasques de manteniment no es realitzaran en cap cas en horari de
servei, ni la realització d’aquestes tasques pot ser causa d’alteració dels
serveis.

Els vehicles estaran sempre nets, ben pintats i retolats i en perfecte estat a
la carrosseria, amb tots els elements de senyalització amb funcionament.
L’Ajuntament podrà fer repassar, pintar, reparar vehicle sempre que no es
compleixen aquestes condicions, a càrrec del prestador del servei.

Metadades

Url de validació

3. Especificacions tècniques dels vehicles i maquinària
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei disposarà d’una base de de dades informatitzada a la
que tindran lliure accés els tècnics municipals en la que hi constarà de cada
equip, com a mínim:
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El prestador del servei ha de vetllar per tal que els vehicles i màquines
noves que disposin d’energies netes i menys contaminants (acústicament,
en emissions de gasos, etc).
Caldrà presentar:

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

Clàusula 21. INSTAL·LACIONS FIXES
1. Parc de neteja
Caldrà disposar d’un local tancat i cobert per allotjar tos els vehicles i
materials destinats al servei amb les mesures de seguretat i control
ambiental que correspongui.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

1. Marques i models oferts
2. Característiques mínimes (volum, numero de raspalls, aire
condicionat)
3. Documentació justificativa del compliment de les característiques
tècniques establertes a l’annex tècnic.
Tots els vehicles del servei, hauran de complir amb les normes vigents i els
que s’assenyalin en el Codi de Circulació vigent per a la seva lliure circulació
per la via publica i disposaran en un lloc visible d’un far rotatori, amb llum
intermitent de color taronja. Així mateix, han de donar compliment a la
normativa sobre seguretat de màquines i referent als valors emissions
sonores i de gasos contaminants.

Aquest local ha de disposar de vestuaris, dutxes, lavabos oficina i altres
serveis auxiliars , així com també una zona habilitada pel rentat dels
vehicles de servei i un espai pavimentat per situar els contenidors on
s’aboquin, entre altres, els residus recollits amb les màquines
escombradores, els dels abocaments incontrolats o el residu verd.
Aquestes instal·lacions aniran a càrrec del prestador del servei i han de
complir amb el que disposa el reglament de seguretat i salut en el treball.

2. Dependències pel personal
Hi haurà com a mínim vestidors amb taquilles individuals, lavabos i dutxes i
hauran de complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals, tant
en les seves condicions generals com en l’especifica d’aquest tipus
d’activitat.
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El prestador del servei haurà de complir qualsevol norma i/o ordenança
aplicable al cas (seguretat, higiene i medi ambient).
Així mateix, haurà de realitzar la gestió per a l’obtenció dels permisos
d’activitat que corresponguin.
En tot cas, si s’escau s’haurà de fer una memòria tècnica valorada i,
pertinentment visada pel col·legi competent, que haurà de ser aprovada per
aquests ST.
Aquestes instal·lacions aniran a càrrec del prestador del servei.

Titol 5: MITJANS HUMANS I ALTRES ASPECTES
Clàusula 22. ASPECTES GENERALS
A) Imatge
El prestador del servei ha de vetllar perquè, en cada moment, el servei
transmeti una imatge correcta als veïns i veïnes de Cardedeu .

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

B) Vestuari
Els operaris han de dur l’uniforme exclusivament durant el temps de servei
realitzat a la via publica, i sense altres indicacions o símbols que els ja
previstos. Els uniformes han d’estar en perfecte estat de netedat i han
d’incloure unes tires reflectores per tal que puguin ser perfectament
identificats en la via pública en qualsevol circumstància meteorològica. A
més, hauran de ser adequats a la temporada i a les condicions
meteorològiques. En matèria de seguretat estaran homologats segons les
normatives europees sobre EPIs.

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Els aspectes relacionats amb la imatge s’apliquen tant al vestuari com al
material, als centres fixos i a altres elements que puguin ser objecte de
transmissió d’una imatge correcta del ciutadà.

C) Vehicles
El prestador del servei ha de dissenyar, produir i col·locar informació en
vehicles, seguint els criteris d’imatge i contingut que determini
l’Ajuntament. Periòdicament haurà de fer un repàs de l’estat dels adhesius
informatius i restituir els que estiguin en mal estat o no hi siguin.

D) Coneixements del personal del servei
Tot el personal substituït per vacances i/o per baixes laborals ha de
conèixer la tasca abans de l’inici de la seva activitat per tal que no es
produeixin situacions de desinformació del servei a prestar.
El personal prestador del servei ha d’estar informat sobre la gestió dels
residus, els coneixement en relació als materials/residus gestionats del
servei, la recollida correcta, el transport i la descàrrega a cada planta de
transferència i/o tractament, així com de les tasques de neteja viària,
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depenent del servei al qual estigui adscrit cada treballador. També cal que
presentin unes mínimes aptituds de relació social, entendre correctament el
castellà i català, dispensar un tracte amable i tenir capacitat d’autodomini
en situacions adverses i responsabilitat.
E) Idioma de relació amb l’Ajuntament
L’idioma de relació de la present contracta serà el català. Tots els fulls de
treball, avisos i mitjans informàtics, etc. faran servir el català.

Estat d'elaboració: Original

Tot el personal dels diferents sectors de neteja i de cada vehicle disposaran
de telèfon mòbil durant les hores de feina per tal que puguin ser localitzats
en qualsevol moment per part del prestador del servei i/o l’Ajuntament de
Cardedeu. El prestador del servei facilitarà els números de telèfon dels
diferents responsables a l’Ajuntament i li’n notificarà qualsevol modificació.

G) Serveis mínims

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

El prestador del servei ha de facilitar a l’Ajuntament els noms, telèfons,
calendaris i franges horaris per tal que l’Ajuntament pugui localitzar a la
persona responsable delegada del servei.

En cas de conflicte laboral, l’Ajuntament fixarà uns serveis mínims a complir
amb el prestador del servei.

Clàusula 23.
LABORALS

SUBROGACIÓ

DEL PERSONAL

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

Al llarg de les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any hi ha d’haver sempre la
figura de l’encarregat disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o
urgència. Quan la persona coordinadora no estigui disponible ha de delegar
a una altra persona, que també a de rebre el vist i plau de l’Ajuntament, i
s’ha de comunicar amb suficient antelació a l’Ajuntament.

I RELACIONS

El prestador del servei haurà de subrogar, a partir de la data i hora en què
sigui efectiu el canvi de servei, el personal adscrit al servei actual de neteja
viària de Cardedeu.
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

F) Localització del delegat i del personal del servei
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A l’annex hi ha la informació detallada del personal adscrit en el moment de
l’aprovació d’aquest plec, així com de les seves condicions contractuals.
La subrogació suposarà que el prestador del servei haurà de donar ocupació
als treballadors abans esmentats, amb independència del caràcter temporal
o indefinit del seu contracte.
Només quan estiguin garantits tots els llocs de treball a aquests
treballadors, la nova concessionària podrà contractar a treballadors aliens.
El prestador del servei ha de disposar de tot el personal que sigui necessari
per a la prestació del servei d’acord amb les necessitats que s’estableixen
en el present plec de prescripcions tècniques.
L’Ajuntament ha de tenir coneixement i ha de donar la seva autorització,
tant del nou personal contractat pel servei que es presta en el seu municipi
com del tipus de contracte que se li fa.

Clàusula 24.SEGURETAT I SALUT LABORAL

Estat d'elaboració: Original

Clàusula 25.FORMACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL
El prestador del servei elaborarà un pla anual de formació i motivació
del personal que estarà basat en els següents aspectes amb la fi
d’aconseguir la implicació del personal del servei:
- Programa de formació del personal
o Prevenció de riscos laborals
o Educació ambiental
o Tracte amb el públic
Anualment el prestador del servei presentarà els resultats a l’Ajuntament
del pla de motivació i, a partir d’aquest, presentarà el nou pla per al proper
període anual.

Origen: Origen administració
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Així mateix, nomenarà al coordinador de Seguretat i Salut (consensuat amb
els treballadors) i posarà en coneixement de l’Ajuntament el nom, numero
de telèfon, etc. Per poder ser localitzat dins de l’horari laboral o fora
d’aquest, si fos necessari.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

El prestador del servei ha de disposar d’un Pla de seguretat i salut que
reculli la totalitat dels serveis a prestar, de conformitat amb les disposicions
de seguretat i salut que regulen la matèria, per tant presentarà una
memòria explicativa del pla, així com les descripcions gràfiques suficients
per a la seva comprensió i aplicació.

Titol 6: ACCIONS DE COMUNICACIÓ
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei seguirà les normes dictades en cada moment per les
autoritats laborals competents en aquesta matèria.
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Clàusula 26.IMATGE CORPORATIVA
L’Ajuntament, prèvia presentació de propostes per part del prestador del
servei, definirà la imatge corporativa, en el conjunt dels elements adscrits a
la contracta de Cardedeu.
La imatge corporativa del servei, s’aplicarà en un termini de tres mesos a
tots el elements i anirà a càrrec del prestador del servei.

Clàusula 27. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA
La conscienciació dels veïns de Cardedeu és molt important per a despertar
l’interès, col·laborar conscienciar i facilitar la feina de la neteja viària.

Estat d'elaboració: Original

El prestador del servei haurà de fer-se càrrec de les despeses que es
generin de l’atenció i la informació ciutadana.
El prestador del servei haurà de proposar una campanya d’educació
ambiental i civisme adreçada a la ciutadania en general valorada
econòmicament (amb detall dels costos de cada actuació) per les escoles,
les associacions de veïns i tots aquells altres organismes que es considerin
oportuns. Es valorarà prèviament la proposta amb els tècnics de
l’Ajuntament (Comunicació i Serveis Territorials) juntament amb el
prestador del servei. Serà obligació del prestador del servei el pagament de
les factures que puguin resultat d’aquestes tasques.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

El prestador del servei haurà de posar al servei dels veïns i veïnes de
Cardedeu una línia telefònica i de correu electrònic, per tal que la ciutadania
pugui de posar de manifest les incidències derivades dels processos de
neteja viària i recollida de trastos. També haurà de donar resposta a les
queixes rebudes per l’Ajuntament referent al servei i comunicar a
l’Ajuntament el resum de les incidències rebudes i els resultats de la gestió
realitzada.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

També haurà de facilitar a l’Ajuntament les dades referides als serveis
prestats i atenció telefònica, de la neteja viària i de la recollida de
voluminosos per tal que sigui consultable a la pàgina web de l’Ajuntament.

Aquesta campanya d’educació ambiental i civisme serà seqüenciada en
diversos anys però amb una primera i important actuació dins els 4 primers
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A través dels diferents mitjans d’informació municipal, el prestador del
servei haurà d’informar a la ciutadania, un mínim de dos cops l’any.
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mesos d’haver iniciat el servei amb la finalitat de donar a conèixer els
serveis resultants del mateix.

Titol 7: GESTIÓ DE LA QUALITAT
Clàusula 28. PRESTACIÓ DEL SERVEI
Cal que el prestador del servei complexi el previst en els serveis pel que fa
a presència, compliment efectiu de la ruta, itinerari i horari establerts; de la
composició, estat, neteja i imatge dels equips; així com el compliment de
les normes d’execució del servei fixades.

Estat d'elaboració: Original

A.1 Detall del servei
El prestador del servei ha de presentar una memòria tècnica amb:
Tots els treballs, mitjans auxiliars, personals i materials que siguin
necessaris per a la correcta prestació dels serveis.
En concret contindrà:
a) Formació desglossada dels preus unitaris de personal
Els preus unitaris de personal per cada categoria siguin o no subrogats, i
inclourà el desglossament de tots els conceptes estipulats en el conveni
vigent, així com totes les despeses de personal (seguretat social,
absentisme laboral, suplències per vacances, substitucions per visites o
revisions mèdiques, per formació, per assumptes propis, etc.). Els preus
unitaris s’han de considerar anuals i també per jornada, especificant la
durada d’aquesta.

Origen: Origen administració
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A.Ítems a preveure per part del prestador del servei

També cal presentar els preus unitaris (cost per jornada) de serveis
extraordinaris.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles neteja es
basaran en un sistema de control per sistema de geolocalització que
permetrà conèixer el recorregut i horari de pas de cadascun dels vehicles i
equips mòbils, tot això no serà l’única eina que es farà servir per obtenir
aquesta informació ni és excloent en quan als resultats obtinguts per altres
mètodes.

b) Formació de preus unitaris de cada material (o instal·lació)
Aquests preus unitaris hauran d’esmentar les dades bàsiques del material i
que està desglossat per:
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar
que l’Ajuntament pugui conèixer la planificació i programació dels serveis.
Haurà d’aportar tota la documentació sol·licitada en tot allò referent al dia,
torn, ruta, itinerari, horari, equip, eines de treball, servei, estat de neteja i
imatge,... etc. El reflex dels resultats d’aquestes observacions es
contemplarà en el moment d’aprovar les certificacions mensuals.
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1. Cost anual d’amortització (si s’escau)
Preu d’adquisició (capital a amortitzar), tipus d’interès euríbor de referència,
diferencial i període d’amortització.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Es tindrà en compte, tots els serveis indicats en aquest plec de
prescripcions tècniques, entre els quals: l’escombrat manual, l’escombrat
mixt, l’escombrat mecànic, la neteja amb aigua a pressió, la neteja
d’embornals, la neteja d’herbes, la recollida dels objectes voluminosos, la
neteja dels contenidors/bujols, la neteja del mercat setmanal i de pagès,
recollida de fulles,...

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

Url de validació

c) Formació de preus unitaris de cada servei/actuació
Descripció, a partir dels preus unitaris dels apartats anteriors, dels preus
unitaris a aplicar a cada servei, i en el seu cas a cada actuació dins de cada
servei.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

2. Cost anual d’explotació
- Despeses de manteniment, incloent-hi recanvis, materials fungibles,
rentat, pintura i ma d’obra necessària per al perfecte manteniment de
tots els vehicles i materials.
- Consums de carburants, lubricants i pneumàtics.
- Assegurances i impostos, quota anual de cada element i condicions
de pòlissa, impostos associats a cada material, etc. a excepció de les
instal·lacions fixes, que es consideren incloses en el concepte de
despeses generals de direcció i administració.
Els preus unitaris de manteniment i consum s’han d’especificar també per
jornada
(€/jornada,
€/any),
especificant
la
durada
d’aquesta
(jornades/any).

Aquests preus unitaris de cada servei/actuació hauran de tenir el format de
fitxa i estar desglossat per:
1. Despeses de personal
2. Despeses d’explotació (manteniment, consum, vestuari i eines).
Aquests preus unitaris a) del personal b) del material i c) dels serveis
s’aplicaran, si s’escau, a les modificacions que es vagin produint al llarg del
servei.
d) Formació del pressupost anual de cada servei
Descripció, a partir dels “preus unitaris dels serveis/ actuacions” de l’apartat
anterior, del pressupost anual a aplicar a cada servei demanat.
Aquest pressupost anual per servei haurà de tenir el format de fitxa que
estarà desglossat per:
1. Import anual de cada servei /actuació
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2.
3.
4.
5.

Despeses d’amortització i finançament
Assegurances i impostos
Despeses directes d’execució
Despeses generals d’estructura: direcció, administració, inspecció,
personal tècnic i gestió de les instal·lacions fixes i qualsevol altre
concepte indirecte que el licitant consideri ( percentatge a aplicar
sobre la suma d1+d2+d3).
6. Benefici industrial (si s’escau)
7. Iva vigent. (si s’escau)
e) Formació del pressupost anual d’instal·lacions fixes i serveis
comuns.
Descripció de les despeses de les instal·lacions fixes i dels serveis comuns
del servei. Aquest pressupost haurà de tenir format de fitxa.
f) Formació del pressupost anual del servei
Descripció, a partir dels pressupostos anuals per a cadascun dels serveis
demanats i de les despeses comunes, del pressupost anual de la servei.
Aquest pressupost haurà de tenir el format de fitxa.
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Seran d’aplicació pels preus de serveis extraordinaris reflectits a l’apartat
corresponent de la fitxa de preus unitaris.
En el supòsit que s’activés el Pla d’Emergència Municipal, o similar, el
prestador del servei mobilitzaria el personal i tot el material adscrit a la
contracta i atendria les directius i indicacions donades pel servei de
Protecció Civil Municipal.

Estat d'elaboració: Original
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A.2. Serveis extraordinaris
L’Ajuntament pot sol·licitar en qualsevol moment un servei extraordinari,
amb caràcter d’urgència o no, que serà atès sempre d’acord amb les
indicacions donades pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de
Cardedeu.

Els preus de tots els serveis extraordinaris es revisaran d’acord amb el
desglòs de preus unitaris corresponent.
A.3 Preus unitaris no previstos
Si en el transcurs de la prestació del servei fos necessari introduir o
modificar la prestació dels serveis inclosos en aquest plec de prescripcions
tècniques i no es disposes de preu unitari de referència, el prestador del
servei elaborarà la proposta de nous preus, basant-se en l’estructura de
desglossament de preus que es descriu als apartats anteriors i que
conformen els preus unitaris de referència que els pugui ser d’aplicació, i
aportarà la documentació que justifiqui els imports que ha proposat en cada
concepte.
L’Ajuntament, prèviament als informes oportuns, aprovarà o presentarà una
contraoferta valorada i raonada, que, si no hi ha acord, serà vinculant al
prestador del servei i quedarà a tots els efectes en el quadre de preus de
pressupost.
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A.4 Aplicació de la gestió de la qualitat.
El servei establirà mitjans de control per a garantir que les tasques
encomanades estiguin en consonància amb l’encàrrec de gestió.

Titol 8: MEMÒRIA TÈCNICA
Clàusula 29. CONTINGUT
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1. Estudi i adequació dels circuits i sectors de neteja, en el que
s’especifiqui el personal destinat a la realització de cadascun dels
treballs, els rendiments que s’obtinguin amb la formació de cada
equip i la freqüència de tasques a cada sector.
2. Organigrama i funcions
3. Proposta de la imatge corporativa
4. Horaris i calendaris de personal (amb inclusió del pla de substitució
per baixes i vacances).
5. Sistema de detecció, gestió i seguiments de punts crítics (aquells
punts que per la naturalesa del residu, del lloc o l’assiduïtat de la
incidència tinguin una repercussió significativa sobte el ciutadà).
6. Sistemes i mitjans per a la coordinació i relació Ajuntament/Prestador
del servei.
7. El protocol per les optimitzacions i modificacions del servei.
8. El sistema de control de la qualitat i millora continuada especificant
eines, instruments, mesures i seguiment.
9. El Pla d’actuació d’emergències.
a. Pla d’efectes produïts pel vent
b. Pla d’efectes de neu, gel i aiguats
c. Pla d’emergències sanitàries
d. Disponibilitats a acudir urgentment amb tots els mitjans de
que disposi el prestador del servei, en casos de força major i/o
catàstrofes naturals.
10.El procediment de retirada d’animals de petites dimensions a la via
pública
11.Pla de treball per a la neteja especial anual de les zones de vianants.
12.Pla de recollida de fulles (tardor-hivern i estiu)
13.Pla d’eliminació d’herbes
14.Pla de recollida de papereres i proposta d’estudi d’optimització
15.Pla d’actes i festes tradicionals (durant els actes i neteja a fons
posterior).
16.Programa de manteniment de tota la maquinària i vehicles.
17.Pla de sensibilització ambiental

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El prestador del servei presentarà una memòria tècnica que haurà de
respondre sistemàticament als requeriments formulats en els corresponents
articles d’aplicació d’aquest reglament i tenir efectivament una
correspondència d’aquests serveis sobre el terme municipal.
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18.Pla de recollida de mobles i trastos vells (programats i no
programats)
19.Pla de neteja de punts negres d’abocaments incontrolats
20.Pla de neteja de passos soterrats.
21.Instal·lacions fixes (legalització i adequació si s’escau).
22.Pla de neteja amb aigua a pressió de punts crítics (excrements de
coloms, ...)
23.Servei d’atenció al ciutadà.
24.Pla de neteja al voltant dels contenidors/bujols (resta, FORM,
selectiva,..)
25.Proposta de gestor autoritzats on es portaran els residus
(valoritzables i no valoritzables).
26.Altres temes de planificació general del Servei de neteja de la via
pública amb demostrada incidència i que no constin al plec.
27.Pla d’implantació dels serveis (calendaritzat).
28.Especificació dels preus unitaris de cada servei /actuació.
29.Millores proposades per dur a terme el servei, desenvolupades
tècnicament i justificades.
El prestador del servei, adoptarà per a cada apartat la següent estructura
base de contingut, deixant buit aquell apartat que, en el seu cas, no tingui
aplicació.
a) Descripció del servei
b) Justificació de la solució/sistema adoptada
c) Sectoritzacions, en el seu cas
d) Pla operatiu
e) Itineraris, si s’escau
f) Freqüències, si s’escau
g) Horaris
h) Quilometratge
i) Viatges a la planta de tractament de residus
j) Composició del personal dels equips
k) Composició del material dels equips
l) Mitjans personals de reserva
m) Mitjans materials de reserva
n) Règim d’utilització del servei pels ciutadans/usuaris
Qualsevol modificació que es produeixi al llarg del servei implicarà la
tramitació corresponent així com l’actualització o l’aportació de la nova fitxa
corresponent del servei, inclòs plànols corresponents o l’actualització dels
quadrants de programació global dels serveis. Aquestes fitxes, plànols o
quadrants dels serveis hauran de ser lliurats a l’Ajuntament abans de l’inici
de la modificació i hauran de ser acceptats pels serveis municipals.
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ANNEXES i PLÀNOLS
Annex 1. Relació de personal adscrit al servei, maquinària a
subrogar i proposta de material de nova incorporació.
Annex 2.Conveni laboral vigent específic de Cardedeu
Annex 3. Ordenança municipal reguladora de residus.
Annex 4. Actes i festes tradicionals
Annex 5. Proposta de les característiques tècniques de la màquina
escombradora, desbrossadores i bufadors.
Annex 6. Metres lineals dels carrers.
Annex 7. Proposta de millores de servei
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La tècnica de ST-SERVEIS MUNICIPALS

Vist-i-plau Cap del Serveis de Territori
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Plànols

Manel Torres Sánchez

(Signatura electrònica a peu de pagina)
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ANNEX 1
RELACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL
SERVEI I MAQUINÀRIA A SUBROGAR I
PROPOSTA DE MATERIAL DE NOVA
INCORPORACIÓ.
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RELACIÓ DE PERSONAL ACTUAL EN SERVEI (Font actual: adjudicatari CORPPORACION CLD, S.L.)

Actualització set 2020.
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RELACIÓ DE MAQUINARIA/MATERIAL DEL SERVEI ACTUAL
Matrícula

Altres

RAVO 5002

E4908BCF

Escombradora

0€

RAVO 540D

E0403BGC

Escombradora amb pertiga

0€

RAVO 540D

E8588BGC

Escombradora

0€

6801HPF

Vehicle caixa oberta amb grua i
plataforma elevadora

0€

1073HPH

Vehicle porter elèctric

0€

Bufadors de motxilla

0€

Carretons de neteja

0€

NISSAN
CABSTAR
PIAGGIO
PORTER
ELÈCTRIC
2
BUFADORS
4 CARROS
DE NETEJA
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RELACIÓ DE PROPOSTA DE MATERIALS I DE VEHICLES MÍNIMS A
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QUANTITAT VEHICLES

OBSERVACIONS

1

Escombradora petita articulada amb 2 m3 de
capacitat amb sist. d'aigua a pressió

1

Vehicle de 3m3 elèctric amb caixa oberta

2

Desbrossadores elèctriques

2

INCORPORACIÓ PER A LA

Un cop inici implantació PaP

En cas de disposar de sistema
alternatiu als bufadors, no serà
necessari la incorporació d’aquest
material.

Bufadors elèctrics

Cal disposar de sistema d’aigua a hidropressió amb la incorporació d’un nou vehicle o l’adaptació d’un equip al vehicle
actual de caixa oberta.
*La relació de materials i maquinaria descrits en la taula anterior és una proposta a nivell orientatiu, que pot variar en cas que el
prestador del servei proposi sistemes alternatius o bé hagi equips que s’ajustin més a les necessitats del servei, sempre i quan es
garanteixi una correcta execució d’aquest.
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GENER
CAP D’ANY
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
BOTIGUES OBERTES
REIS
INICI DE LES REBAIXES
APLEC DE ST HILARI
TASTAUTORS
ELS TRES TOMBS
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FORA ESTOCS – comerços oberts
DIA DE LES DONES TREBALLADORES
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
DIA MUNDIAL DEL TEATRE
RESSONA, FESTIVAL DE MÚSICA
ABRIL
SETMANA DE LA SALUT
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
FESTIVAL LABYRINTH CATALUNYA
DIA MUNDIAL DE LA SALUT
DIVENDRES SANT (pot variar de mes)
DILLUNS DE PASQUA (pot variar de mes)
BICI VILA
MERCAT BOIG
PARADES DE ST JORDI
DIADA DE SANT JORDI
DIADA CASTELLERA A CARDEDEU
MÚSICA I POESIA MEMORIAL ANDREU
CRUIXENT
DIA MUNDIAL DE LA DANSA
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TASTAUTORS
DIA CONTRA EL CÀNCER
CROS ESPORTIU ESCOLAR
BALLADA DE GITANES DE CARDEDEU
CARNESTOLTES
FEBRER MUSICAL

MAIG
Url de validació

Codi Segur de Validació
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CURSA INFANTIL DE SANT ISIDRE
NETEJA DE BOSCOS - SENGLARS
CURSA DE SANT ISIDRE
MERCANVI – MERCAT D'INTERCANVI
MAF – MOSTRA ARTÍSTICA FUSTERIA
FIRA DE SANT ISIDRE
DIA MUNDIAL DELS MUSEUS
FESTIU LOCAL
MERCAT SETMANAL MALGRAT SER
FESTIU
DIA SENSE TABAC
JUNY
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
FESTA BARRI CAN SERRA
FIRA FET A MÀ
DIA MUNDIAL DE LES PERSONES
REFUGIADES
DIA DE LA MÚSICA
FI DE CURS ESCOLAR
REVETLLA DE SANT JOAN
SANT JOAN, DIADA PAÏSOS CATALANS
DIA PER l'ALLIBERAMENT LGTBI
FESTA DEL FOC
https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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VESPRES
ALS
PARCS:
CIRC
ALS
PINETONS
VESPRES ALS PARCS: CINEMA A LA
FRESCA A LA SERRETA
FESTA DE BARRI DE L’ESTALVI
FESTIVAL CARDEMOTS
SANT CRISTÒFOL: MARXA DE COTXES
ANTICS
FESTA DE BARRI DEL POBLE SEC
CAMINADA
NOCTURNA
SOLIDÀRIA
TORRASSA
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AGOST
EIX FESTIVAL DANSA
CARDEDEU CONTACT FESTIVAL DANSA
FESTA MAJOR
FESTIU LOCAL
FESTA MAJOR - SANTA MARIA
BOTIGUES OBERTES
SETEMBRE
APLEC DE SANT CORNELI
TROBADA DE PUNTAIRES
MARXA DE TORXES
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
INICI DEL CURS ESCOLAR
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA
CRONOESCALADA TRUJAIBAIXA
FIRA DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
OCTUBRE
ANIVERSARI
DEL
REFERÈNDUM
D’AUTODETERMINACIÓ
DIADA MODERNISTA
BOTIGUES OBERTES
MERCAT BOIG
CURSA SOLIDÀRIA AMB LES PERSONES
REFUGIADES
FESTIVAL DE CINEMA CARDOTERROR
CASTANYADA
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TOTS SANTS
SETMANA DE LA CIÈNCIA AL MUSEU
MERCANVI – MERCAT D'INTERCANVI
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS
DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
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NOVEMBRE

DIA MUNDIAL DE LA SIDA
DIA MUNDIAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT
BOTIGUES OBERTES
LA IMMACULADA
FIRA DE NADAL
CAMINADA SENGLAR MARATÓ TV3
PESSEBRE BARRI POBLE SEC
NADAL
SANT ESTEVE
INNOCENTADA!
REVETLLA DE CAP D’ANY
La data exacte i detalls de les diverses activitats es poden consultar a l’agenda
cardedeu.cat
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Màquina escombradora d’aspiració
Capacitat mínima de tremuja en brut 2m3.
Euro VI
Compliment de norma PM 2,5 (emissions en pols).
Capacitat del dipòsit d’aigua neta igual o superior a 220 litres
Equip d’alta pressió amb llança d’aigua amb adaptador, si s’escau,
per garantir mànega de mínim 14 metres de llargada.
Velocitat de desplaçament de mínim 35 km/h
Velocitat de treball de mínim 10 km/h
Direcció articulada
3er raspall amb carril reforçat, control de pressió al terra, moviment
vertical i horitzontal, braç articulat equipat amb raspall desbrossador,
podent-se posar també raspall d’escombrada.
Aire condicionat en cabina.
Ha de complir la directiva d’emissions acústiques 2000/14/CE
Incloure manual d´especejament amb llista actualitzada 2021.
Color blanc i retolada per ambdós costats.
Equipada amb far giratori i senyal sonor de seguretat.
Equipada amb sistema de localització GPS
Dipòsit dosificador automàtic de producte amb control de pH i Tª per
control legionel·la.

Desbrossadores
Motor elèctric
Potència sonora dB(A) inferior a 100 dBA
Bateria de liti-ion
Bufadors
Motor elèctric
Cabal d’aire mínim de 650 m3/hora
Potència sonora dB(A) inferior a 100 dBA
Bateria de liti-ion
La relació de materials i maquinaria descrits en aquest annex és una proposta a
nivell orientatiu, que pot variar en cas que el prestador del servei proposi sistemes
alternatius o bé hagi equips que s’ajustin més a les necessitats del servei, sempre i
quan es garanteixi una correcta execució d’aquest.
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NOM CARRER

LONGITUD TOTAL (m)

-- TOTAL --

76.236,67

Av. d'Adolf Agustí

576,89

Av. d'Àngel Guimerà

1.293,79

Av. de Can Diumer

314,71

Av. de Can Montells

510,87

Av. de Catalunya

1.485,77

Av. de Jaume Campmajor

218,81

Av. de Jaume Morató

490,65

Av. de la Coma

554,89

Av. de la Germandat

55,70

Av. de la Mare de Déu de Montserrat

794,42

Av. de les Corts Catalanes

341,94

Av. de l'Onze de Setembre

685,52

Av. de Marata

420,57

Av. de Sant Hilari

219,19

Av. de Vilamajor

1.033,86

Av. d'Eduard Corbella

917,20

Av. del Ferrocarril

277,51

Av. del General Moragues

72,53

Av. del Rei En Jaume

2.177,82

Av. del Vallès

586,08

Av. dels Germans Senesteva

400,96

Av. dels Països Catalans

399,92

Av. d'Europa

281,19

B. el Rieral casa 2

7,64

BV-5103 - Cardedeu a Dosrius

174,12

BV-5105 - Cardedeu a la Roca

1.002,11

BV-5108 - Cardedeu a Cànoves

2.718,33

C. d'Alfou

437,59

C. d'Amadeu Vives

354,07

C. d'Aragó

669,22

C. d'Astúries

280,16

C. d'Ausiàs March

95,82

C. d'Àvila

278,06
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53,18

C. de Balmes

392,99

C. de Barcelona

331,37

C. de Belianes

106,60

C. de Bellavista

225,65

C. de Biscaia

602,55

C. de Burgos

284,85

C. de Can Bellsolà

670,47

C. de Can Ribalta

150,91

C. de Can Ribes

187,24

C. de Carles Riba

Estat d'elaboració: Original
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C. de Baix

92,12

C. de Casas i Amigó

502,64

C. de Caterina Albert - Victor Català

194,82

C. de Cervantes

286,90

C. de Corró

80,64

C. de Dolors Granés

417,37

C. de Figueres

312,77

C. de Francesc Camprodon

174,26

C. de Frederic Marés

127,57

C. de Frederic Mistral

100,36

C. de Frederic Mompou

200,75

C. de Galicia

94,77

C. de Girona

1.168,48

C. de Gonçal Masó i Golferichs

180,28

C. de Goya

179,23

C. de Granollers

455,83

C. de Jacint Verdaguer

130,28

C. de Jaume I

107,88

C. de Joan Alcover

97,62

C. de Joan Maragall

568,45

C. de Joan Miró

106,36

C. de Joan XXIII

493,35

C. de Joaquim Blume

346,71

C. de Josep Canudas i Busquets

333,62

C. de Josep Mª de Sagarra

380,10

C. de Josep Maria Folch i Torres

252,38

C. de Josep Rosàs i Taberner

111,87

C. de Josep Vilaseca

209,90

C. de la Deixalleria

64,18

C. de la Farigola

386,92

C. de la Garriga

217,15

C. de la Ginesta

218,26

C. de la Indústria

234,22

C. de la Lluna
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C. de la Mare de Déu de la Mercè

160,24

C. de la Mare de Déu del Carme

200,35

C. de la Mare de Déu del Pilar

733,15

C. de la Maternitat d'Elna

297,49

C. de la Penya

562,82

C. de la Riera

274,96

C. de la Sardana

178,64

C. de la Serreta

92,86

C. de la Torrassa

798,78

C. de l'Abat Marcet

114,20

C. de l'Àngel

44,74

C. de l'Arquitecte Gaudí

550,41

C. de l'Aviació Catalana

388,49

C. de les Acàcies

509,17

C. de les Agudes

220,85

C. de les Alzines

152,25

C. de les Pinedes

469,58

C. de les Tres Torres

130,51

C. de l'Escultor Clarà

93,31

C. de l'Escultor Llimona

153,69

C. de l'Hospital

91,81

C. de Lleida

89,23

C. de Llevant

122,11

C. de Llinars

1.264,11

C. de Lluís Llibre

363,09

C. de Lluis Millet

195,10

C. de Lluís Vives

117,96

C. de Lluïsa Oller

206,68

C. de Logronyo

137,22

C. de l'Oreneta

157,62

C. de l'Orfeó Català

223,08

C. de Mallorca

299,39
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79,18

C. de Manuel Carrasco i Formiguera

328,87

C. de Manuel Raspall

606,54

C. de Marià Borrell

309,00

C. de Marià Casanovas i Fortuny

333,09

C. de Matagalls

163,09

C. de Mataró

715,07

C. de Miquel Coll i Alentorn

238,72

C. de Mogent

285,91

C. de Montseny

367,49

C. de Mossèn Garriga

176,41

C. de Mossèn Lluís Puig

120,47

C. de Narcís Monturiol

250,27

C. de Navarra

434,56

C. de Pau Fort Bartrés

166,34

C. de Pau Gargallo

140,13

C. de Pep Ventura

276,53

C. de Pere Clusellas i Casamiquela

155,77

C. de Pere Comas i Duran

Estat d'elaboració: Original
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C. de Manolo Hugué

82,51

C. de Pins Rosés

310,72

C. de Ponent

275,54

C. de Puig i Cadafalch

137,26

C. de Ramon Llull

146,94

C. de Ramon Muntaner

123,09

C. de Ramón y Cajal

747,87

C. de Rifanyes

459,59

C. de Robert Bruy i Fusellas

145,18

C. de Rosa Sensat

109,03

C. de Sabadell

183,68

C. de Salvador Espriu

83,83

C. de Samalús

90,80

C. de Sant Antoni

137,02

C. de Sant Eloi

103,41

C. de Sant Josep

92,42

C. de Sant Josep Oriol

394,43

C. de Sant Miquel

140,91

C. de Sant Ramon

127,69

C. de Sant Ramon de Penyafort

441,41

C. de Santa Agnès

225,38

C. de Santa Fe

294,31

C. de Santander

287,68

C. de Santiago Rusiñol

217,03

C. de Tarragona

139,62

C. de Teresa Oller

123,18

C. de Terrasa

145,45

C. de Trias de Bes

442,41

C. de València

66,19

C. de Vallfornès

125,58
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C. de Vicenç Bou

176,18

C. del Canigó

146,11

C. del Coll

274,58

C. del Convent

374,90

C. del Corredor

407,28

C. del Cucut

96,78

C. del Doctor Barraquer

554,44

C. del Doctor Daurella

176,35

C. del Doctor Draper

68,67

C. del Doctor Ferran

131,73

C. del Doctor Fleming

733,80

C. del Doctor Josep Trueta

112,20

C. del Doctor Klein

1.232,44

C. del Doctor Reig

513,67

C. del Doctor Robert

140,74

C. del Mas Riera Valentí

96,78

C. del Mestre Falla

393,32

C. del Mestre Nicolau

64,60

C. del Molí dels Lledó

255,71

C. del Pedró

84,58

C. del Pi

292,22

C. del Pintor Fortuny

111,77

C. del Pla Marcell

176,56

C. del Pou

41,81

C. del Progrés

109,35

C. del Romaní

301,02

C. del Roser

260,40

C. del Roure

42,41

C. del Sagrat Cor

75,21

C. del Sol

80,07

C. del Torrent

216,81

C. del Torrent de Can Llibre

179,03

C. del Turó de la Penya

654,39

C. del Turó de l'Home

153,64

C. dels Donants de Sang

417,49
120,71

C. dels Pirineus

204,53

C. d'Emili Vendrell

307,23

C. d'Enric Granados

289,90

C. d'Enric Morera

170,10

C. d'Esteve Barangé

383,88

C. d'Isaac Albéniz

261,19
95,94

C. d'Oriol Martorell

52,64

Ctra. de Cànoves

1.072,33

Ctra. de Dosrius

1.380,77

Estat d'elaboració: Original

Ctra. de les Aigües

568,73

C-251 Granollers-Llinars

1.184,18

Diagonal de Fiveller

185,70

Diagonal d'Esteller

303,76

Diagonal Pujadas

136,28

Gran Via de Tomàs Balvey

730,82

Jdí. de Lluís Companys

17,39

Jdins. de Lola Anglada

56,51

Parc de Bellavista

12,67

Parc de Joan Clusellas i Teixé
Parc de la Font dels Oms

190,78

Parc de Pompeu Fabra

44,18

Parc els Pinetons

142,92

Pg. de Colom

358,59

Pg. de la Font dels Oms

553,48

Pg. de la Riera

318,05

Pg. de Pau Casals

180,78

Pg. de Pau Gesa

325,46

Pg. del Marital

1.034,64

Pg. del Mestre Alexandri

354,80

Pg. dels Dominics

238,93

Pg. dels Pinetons

109,64

Pl. d'Amadeu Borràs

33,96

Pl. d'Anselm Clavé

34,31

Pl. d'Antoñita Fontova

115,84

Pl. de Can Montells

20,57

Pl. de Francesc Macià

57,84

Pl. de Frederic Soler Pitarra

33,39

Pl. de Frederica Montseny

19,62

Pl. de Joan Alsina

72,18

Pl. de Joan Amat

45,46

Pl. de Josep Casademunt i Ribalta

58,30
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Pl. de la Cançó Catalana

19,99

Pl. de la Creu

40,76

Pl. de la Font Trobada

53,29

Pl. de la Llibertat

71,54

Pl. de la Porta Oberta

41,82

Pl. de la Pubilla de Catalunya

41,61

Pl. de la Terrissa

25,46

Pl. de les Dones Treballadores

22,28

Pl. de les Flors de Maig

28,15

Pl. de l'Església

45,55

Pl. de l'1 d'octubre

22,00

Pl. de Marc Viader

19,98

Pl. de Marcel·li Bosch i Massuet

47,86

Pl. de Margarida Xirgu

13,54

Pl. de Miquel Martí i Pol

68,76

Pl. de Pepe Castells

12,73

Pl. de Ramon Macip

32,85

Pl. de Sant Corneli

22,15

Pl. de Sant Jaume

76,84

Pl. de Sant Joan

23,44

Pl. del Doctor Roman Julià I Bonet
Pl. del Mestre Ruera

106,40

Pl. d'Enric Borràs

51,28

Pl. Gran del Poble Sec

80,71

Ptge. de la La Coma

77,95

Ptge. de Pau Gesa

78,59

Ptge. de Pau Picasso

55,24

Ptge. de Sant Ramon

30,82

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

86,15

Ptge. de Tarragona

23,71

Rbla. d'Ernest Lluch

630,25
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A) Clàusula 6. Sistema de geocalització:
Està previst que, en un futur, l’Ajuntament de Cardedeu disposi d’una aplicació per
a dispositius intel·ligents (smartphones i tauletes), per a la comunicació amb els
veïns i veïnes de Cardedeu i comerços del municipi amb registre i seguiment
d’incidències, peticions de serveis, etc. En aquest sentit el prestador del servei de
neteja viària també tindrà coneixement de forma immediata de qualsevol petició,
incidència per tal que aquestes es puguin resoldre de manera ràpida, millorant el
servei i mantenint l’espai en bones condicions.
Es proposa com a millora que el prestador del servei posi a disposició del seu
personal les eines necessàries (tauletes, smartphones,...) per a rebre i gestionar les
incidències via plataforma GIS mitjançat web i dispositius intel·ligents per mantenir
la comunicació amb l’Ajuntament i amb els veïns i veïnes de Cardedeu sobre les
incidències que afecten al servei de neteja.
Així mateix, que els càrrecs de responsabilitat del prestador del servei (director
tècnic i/o encarregat, capataços, caps de les diverses unitats,...) portin un equip de
registre i comunicació (smartphone o tauleta) disponible les 24 hores per comunicar
i gestionar de forma immediata les incidències.
Aquesta millora no es pot quantificar atès que dependrà dels mitjans que el
prestador del servei posi a disposició del personal.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Estat d'elaboració: Original
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Url de validació

A banda de les actuacions previstes a la via pública, incorporar com a
millora la neteja dels següents espais:

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

B) Clàusula 9. Abast del servei.

-

Neteja periòdica del jardí Lluís Companys, incloent escombrat de paviment,
neteja amb aigua a pressió del mobiliari urbà, neteja d’excrements.

-

De forma puntual i prèvia petició per part de l’Ajuntament, neteja de
materials diversos i retirada d’animals morts de mida petita a l’interior dels
edificis i equipaments municipals.

-

De forma puntual i prèvia petició per part de l’Ajuntament, neteja de
materials diversos i retirada d’animals morts de mida petita en espais de
titularitat municipal del polígon industrial on la brigada en fa el
manteniment.

Per a valorar la quantificació d’aquesta millora caldrà tenir en compte quins mitjans
humans i materials es destinaran a la neteja dels espais, els preus unitaris de
servei, així com si es durà a terme fent una redistribució parcial del servei o no.

C) Clàusula 10. Descripció de les actuacions
B.1. Incorporació de sistemes de cloració en cas de fer ús d’aigua no potable de la
xarxa de Vallfornés.
La incorporació d’aquest sistema en una escombradora nova es valora entorn 7.000
€ (accessori dosificador de clor al dipòsit d’aigua).
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B.2. incorporació de mitjans alternatius als bufadors reduint molèsties i soroll i
millorant el resultat de neteja.
Caldrà valorar la millora segons la proposta de mitjans alternatius proposats pel
prestador del servei.

D) Clàusula 13. Neteges especials
c.1. Reforç en el pla de recollida de fulles:
Ajustat al municipi amb una bossa d’hores de designació lliure (300 hores de servei
d’un equip de maquinista i 300 hores de servei d’un operari manual), a acordar per
l’ajuntament. La designació de la càrrega i distribució de feina d’aquest operari es
definirà en reunió prèvia entre el prestador del servei i l’Ajuntament definint les
necessitats.
S’estima un import de 37.800 € anuals (peó/maquinista/ escombradora)

Estat d'elaboració: Original

S’estima un import de 28.500 € anuals (peó/vehicle polivalent/ desbrossadora)

c.3. Actes i festes tradicionals
Per la Fira de Sant Isidre i per la Festa Major incorporar:

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

S’exclou la neteja d’herbes als escocells dels arbres ja que aquesta forma part d’un
altre contracte. En cap cas es farà ús de productes fitosanitaris tòxics.

En les activitats que es realitzin a la nit en que sigui necessari dur a terme una
gestió dels residus per tal de garantir el servei de recollida nocturn, el prestador del
servei ha de disposar d’un equip per a fer les tasques de suport al servei de
recollida que siguin necessàries i que estaran definides pels tècnics de Serveis
Territorials de l’Ajuntament.
Per valorar aquesta millora caldrà definir les hores de dedicació necessàries segons
els preus unitaris aprovats. S’estima un preu unitari (cost/ hora) per peó i vehicle
auxiliar entorn als 21,39 €, no obstant això caldrà definir l’import en funció dels
preus unitaris de servei aprovats.

Metadades

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001

Ajustat al municipi amb una bossa d’hores de designació lliure (600 hores en total
de servei d’un equip format dos operaris manual (300 hores cadascun)), a acordar
per l’Ajuntament. La designació de la càrrega i distribució de feina dels operaris es
definirà mensualment en reunió prèvia entre el prestador del servei i Serveis
Territorials definint les necessitats.

E) Clàusula 17. La recollida de residus voluminosos
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

c.2 Reforç en el pla d’eliminació d’herbes
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D.1. Aplicatius i eines
Gestionar la petició del sevei de recollida de residus un cop es disposi de l’aplicatiu
corresponent, mitjançant web i smartphones que permeti als usuaris, veïns,
comerços,... mantenir la comunicació amb l’Ajuntament i amb els responsables del
servei de neteja.
Aquesta millora de gestió no té un cost directe, si bé permetrà optimitzar el servei.
D.2. Increment de freqüència de recollida
Preveure dos dies de recollida programada a la setmana.
Per valorar aquesta millora caldrà preveure si es fa una redistribució parcial de les
tasques o no i basar-se en els preus unitaris aprovats. Si s’incorpora el nou servei
amb un conductor peó i vehicle es pot estimar la millora en 20.900 € (52 jornades
any).
F) Clàusula 18. Altres recollides o serveis
En un previsible inici de servei de recollida porta a porta intensificar les neteges i
posar a disposició els equips materials i humans necessaris.
Caldrà determinar els preus unitaris aprovats i els equips posats a disposició del
servei per avaluar la millora.

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
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Origen: Origen administració

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

En la implantació del servei de recollida porta a porta, adquirir un vehicle elèctric de
petites dimensions amb caixa oberta (3m3) o equip similar i haurà de disposar d’un
punt de recàrrega del vehicle, si s’escau.
S’estima aquesta millora amb un cost entorn als 27.800 €.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

G) Clàusula 20. Material mòbil.

H) Clàusula 25. Formació i motivació del personal
Realització d’una formació específica al personal amb periodicitat anual de 10 hores
(com a mínim) sobre l’ús de les màquines escombradores i els seus accessoris i
especialment l’ús de pèrtigues/ llances amb el proveïdor de la maquinaria o un
servei tècnic expert. Aquesta formació s’haurà de fer a tot el personal que faci ús
d’aquestes màquines i accessoris.
Per valorar els cosots d’aquesta millora caldrà conscençuar amb el/s diferents
proveïdor/s de la/les maquinària/es els costos hora de les sessions de formació.
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https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

Estat d'elaboració: Original

ae66ac95afac430aae3eed2a42d80578001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

La relació de millores descrites en aquest annex és una proposta a nivell orientatiu,
que pot variar en cas que el prestador del servei proposi sistems alternatius o la
redistribució dels equips de treball. En qualsevol cas, cal ajustar les millores a les
necessitats del servei, garantint una correcta execució d’aquest.
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PLÀNOLS
P1
P2
P3
P4
P5
P5
P6
P7

Terme municipal
Classificació dels espais. Zones.
Itineraris, eixos i equipaments municipals.
Vialitat.
Hidrants
Contenidors
Contenidors disseminats
Cartelleres i suports municipals.
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Url de validació
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Estat d'elaboració: Original
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Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

https://drive.google.com/drive/folders/16Yx5XHatFdP-Tkxu8m7U0ECLjOZ1I59A
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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