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1.

OBJECTE I CONDICIONS GENERALS DEL CONCURS

1.1. Objecte
És objecte d’aquest plec de condicions tècniques la determinació i regulació de les condicions
bàsiques que han de regir els serveis de recollida de residus municipals, de neteja viària i de gestió de
la deixalleria per al municipi de Palau-solità i Plegamans.
Concretament, la contracta inclou els següents serveis públics, dividits en 4 lots:
Lot 1. Servei de recollida i transport de residus municipals


Recollida porta a porta de la fracció orgànica (domèstica i comercial) i transport fins a la planta
de Can Barba a Terrassa. 4 dies a la setmana.



Recollida porta a porta de la fracció resta (domèstica i comercial) i transport fins al Centre de
Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses. 1 dia a la setmana.



Recollida de bolquers a les escoles bressol i recollida de resta del CAP. 5 vegades/setmana.



Recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers en contenidors de càrrega superior i
transport fins als centres de valorització corresponents.



Recollida selectiva de paper i cartró comercial i transport fins a un centre de valorització de
residus.



Buidat de les àrees d’emergència i altres ubicacions de contenidors



Neteja de contenidors



Manteniment dels contenidors



Recollida de residus abandonats en trama urbana (punts negres)



Recollida de residus voluminosos



Recollida de les restes vegetals



Recollida de les piles a establiments comercials i equipaments



Recollida d’abocaments al medi natural



Buidat de contenidors de la deixalleria municipal



Subministrament i buidat de contenidors del mercat



Servei d’un informador/a ambiental

Lot 2. Servei de neteja viària
El servei de neteja viària inclou les operacions de neteja, recollida i transport a les destinacions de
gestió adients de totes les escombraries i brutícia existents a les voreres, calçades (incloent la part
central), zones verdes, parcs i jardins, pipi-cans, reixes, o a qualsevol altre lloc de la via pública definit
dins de l’àmbit territorial. Inclou neteja manual i neteja mecànica.

Lot 3. Servei de gestió de la deixalleria municipal (reservat a empreses d’inserció social).
La deixalleria de Palau-solità i Plegamans és una instal·lació de tipus B, amb una superfície de 3.525
m2. Aquest servei abasta els següents aspectes: gestió de la deixalleria (control d’entrades i sortides),
neteja de la instal·lació i de les zones immediatament properes i manteniment de la instal·lació i de la
maquinària associada, desballestament, preparació per a la reutilització de materials, gestió i neteja
de la vaixella reutilitzable i distribució de saques per la recollida de restes vegetals i de cubells per a
la recollida de la fracció orgànica.
Lot 4. Servei de recollida i transport de fibrociment (restringit a empreses inscrites al RERA)
El servei consisteix en la recollida i transport de materials de fibrociment fins a dipòsit controlat
autoritzat, sota demanda dels Serveis Tècnics municipals.

1.2. Generació de residus al municipi
Al llarg dels últims anys la recollida de residus al municipi s’ha estabilitzat, amb més d’un 70% de
recollida selectiva.
A la taula s’observa que el percentatge més elevat s’assoleix el 2012, amb un 79,37% de recollida
selectiva, mentre que el més baix correspon al 2014, amb un 69,98%.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Resta

1.418,86

1.708,08

2.095,38

1.733,86

1.776,49

1.894,06

1.988,52

FORM

1.977,84

1.672,33

1.401,77

1.630,38

1.706,04

1.688,15

1.694,29

Poda

788,12

892,50

798,00

883,75

777,00

1.006,25

596,75

Paper-cartró

499,66

504,89

489,42

499,08

493,88

477,93

482,83

Vidre

367,28

355,85

329,39

381,54

335,38

353,14

370,48

Envasos

862,94

865,26

883,76

960,06

947,36

944,64

990,48

Deixalleria

963,37

957,79

982,99

1.162,30

1.089,70

1.230,63

1.265,17

Total selectiva

5.459,21

5.248,62

4.885,33

5.517,11

5.349,36

5.700,74

5.400,00

TOTAL

6.878,07

6.956,70

6.980,71

7.250,97

7.125,85

7.594,80

7.388,52

79,37%

75,45%

69,98%

76,09%

75,07%

75,06%

73,09%

% selectiva

1.3. Condicions tècniques bàsiques del contracte
1.3.1. Concepte de servei ambiental
Els serveis de recollida de residus i neteja viària, sens perjudici de la qualitat del servei, han d’anar
evolucionant cap a una concepció més àmplia de serveis ambientals. Així, el component de salubritat
i higiene urbanes cal que sigui complementat amb la d’un altre component de millora ambiental, en
virtut del qual es reconeix la importància dels resultats de recollida selectiva i la seva incidència en
termes d’eficiència en l’ús dels recursos.
Aquest canvi d’enfocament pot tenir un paper fonamental en la prestació dels serveis enunciats. De
fet, l’empresa adjudicatària és el primer contacte entre els hàbits diaris de disposició dels residus dels
habitants de Palau-solità i Plegamans i la gestió d’aquests residus. Així doncs, en el marc de dotar
aquest servei dels elements necessaris per garantir una constant evolució cap a escenaris de gestió
més sostenibles, l’empresa adjudicatària procurarà:


La millora de les pràctiques de recollida i logístiques per tal de maximitzar la recuperació de
materials.



La formació ambiental bàsica dels treballadors per tal d’assegurar una correcta comunicació amb
els vilatans.



L’establiment d’una sistemàtica en la presa d’incidències que garanteixi la detecció i correcció de
comportaments ambientalment censurables.



Afavorir innovacions ambientals tant en els equips com en les pràctiques laborals.



El disseny de fórmules de contractació que permetin assumir les millores tecnològiques i
legislatives que puguin aparèixer a mitjà termini.



El compliment de la normativa i dels programes vigents en matèria de gestió de residus en tot
moment.

1.3.2. Equips
Per a la realització dels serveis de recollida de residus i neteja viària s’utilitzarà els vehicles que
facilitarà l’Ajuntament. Als annexos 1 i 2 es pot consultar la relació de vehicles pel servei de recollida i
pel servei de neteja viària respectivament, i les corresponents fitxes tècniques.
Cal garantir, en tot moment, la neteja i bona imatge dels vehicles, contenidors, vestuari i altres
elements que es facin servir en la prestació dels serveis.
1.3.3. Qualitat dels serveis
S’assegurarà el compliment dels horaris fixats al model de plec de condicions o altres que es puguin
pactar amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, així com del conjunt de condicions expressades;
s’evitaran els sorolls mitjançant un adient manteniment de vehicles i contenidors; s’acomplirà la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals; i, finalment, es vetllarà per un tracte cordial dels treballadors amb la
població i per la qualitat de la comunicació amb l’Ajuntament.
Una major comunicació amb el ciutadà i el foment de la coordinació i col·laboració entre
l’Ajuntament i els diversos agents implicats en els serveis de neteja viària i recollida de residus
redundaran en una millor qualitat del servei i en un benefici directe per al municipi.
1.3.4. Intervenció en situacions d’emergència
L'empresa adjudicatària està obligada a posar a disposició de l’Ajuntament, en casos d’emergència o
en aquells que, per la seva urgència, li siguin requerits tant verbalment com per escrit, tots els
mitjans humans i materials disponibles del servei contractat, i complementar-los, si cal, amb altres
recursos necessaris (que sigui previsible utilitzar segons els serveis especials que posteriorment es
detallen).
L'empresa adjudicatària ha de poder realitzar, com a mínim i de forma immediata, els següents
serveis derivats de possibles situacions d’emergència:


Recollida de residus domèstics abandonats en la via pública en menys de tres hores des del
moment de la seva detecció.



Netejar amb aigua un punt de la via pública en que s’hagi produït un abocament.



Retirada de sorra i d’objectes abandonats dipositats per l’acció de pluges i temporals a la via
pública i les places.

L'empresa adjudicatària ha de rebre la conformitat de l’Ajuntament abans de realitzar cap servei
especial o d’emergència. Qualsevol servei realitzat sense la conformitat expressa s’entendrà com una
aportació de l'empresa adjudicatària a la comunitat.
1.4. Àmbit territorial
L’àmbit territorial inclou el terme municipal de Palau-solità i Plegamans.

2. SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS (lot 1)
Serà objecte del servei de recollida de residus tots els serveis descrits a continuació, els quals es
detalla la seva possible planificació amb la dotació de recursos humans i materials a l’annex 20, fruit
de l’experiència en l’execució d’aquests serveis en els darrers anys.
2.1. Servei de recollida porta a porta de la fracció orgànica
Inclou la recollida de tots els residus orgànics generats dins el territori objecte d’aquesta contracta.
Consisteix en la recollida de la fracció orgànica que els ciutadans hagin dipositat a la porta de cada
habitatge el dia que correspongui per calendari. L’Ajuntament ha facilitat als ciutadans cubells (10 o
25 litres) o bujols (de 120 240 o 360 litres), segons es tracti d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars.
Està orientat als usuaris domèstics, però també podran fer ús del servei aquells usuaris comercials
que no estiguin considerats per l’Ajuntament com a grans generadors de matèria orgànica.
Des del febrer del 2019 es premia la participació en la recollida porta a porta de la FORM mitjançant
el subministrament de cubells amb xip per controlar qui realitza correctament la recollida porta a
porta. Per tal de portar el control de la recollida de la fracció orgànica, l’Ajuntament subministra un
cubell amb xip a qui voluntàriament ho sol·liciti. La identificació dels cubells es fa mitjançant lectors
ergonòmics que permeten la lectura dels xips i la possible anotació de dues incidències: orgànica no
correctament seleccionada i no presència de bossa compostable. La gestió de les dades es fa a través
d’una aplicació web. Els lectors són RFID, i envien la informació via GPRS a l’aplicació de gestió,
posicionament GPS i disposen de pantalla tàctil per a l’anotació d’incidències. Aquest lector té una
bateria pensada perquè aguanti la jornada de treball i una protecció per la pluja. A més disposa d’un
accessori per a la subjecció al braç de l’operari, que permet la lectura de l’identificador en el moment
d’obertura del cubell, fet que permet no ampliar el temps dedicat a la recollida. Els lectors són
propietat de l’Ajuntament i l’empresa s’ha de fer càrrec de les quotes mensuals de manteniment del
sistema informàtic.

Des del 15 de gener de 2019 s’han entregat 1.620 cubells amb xip. La mitjana de lectures realitzades
al mes és de 12.383 recollides, amb una mitjana de lectures realitzades al dia de recollida de FORM
de 590 recollides.
L’Ajuntament subministra gratuïtament les bosses compostables.
Les restes vegetals assimilables a matèria orgànica, tot i que es disposa d’un servei específic de
recollida de restes vegetals, també poden ser objecte de la recollida porta a porta de la FORM. El
màxim que es recollirà per habitatge seran 2 bosses estàndard de 25 litres per dia de recollida. Les
restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporga i llenyosos) no podran ser
lliurades perquè es recullin porta a porta, sinó que s’hauran de gestionar a través de la deixalleria,
contractant un servei privat de recollida i/o jardineria o bé fent ús del servei municipal de recollida
de restes vegetals.
La matèria orgànica dels grans generadors comercials es recollirà en bujols de capacitat variable, en
funció de les necessitats de cada establiment comercial. El circuit de recollida serà el mateix que per
els usuaris domèstics. Al llarg de la contracta pot haver-hi algunes variacions per altes o baixes
d’establiments comercials.
A l’annex 3 hi ha la relació de bujols de fracció orgànica de les comunitats i els bujols de les fraccions
orgànica i resta dels grans generadors.
Aquest servei es prestarà quatre dies per setmana: dilluns, dimecres, divendres i diumenge.
Els Serveis Tècnics municipals podran decidir ampliar aquestes freqüències si detecten que és
necessari i per tal de garantir la qualitat del servei que s’ofereix a la població. En aquest cas el cost
del servei s’actualitzaria segons els preus unitaris facilitats per l’empresa adjudicatària a la seva
oferta.
L’horari de prestació del servei serà nocturn: de 22:00h a 5:48h. Els itineraris es realitzaran de
manera que es mantingui aproximadament els horaris actuals. A l’annex 4 es pot consultar les 3
rutes.
El servei s’haurà de prestar igualment en el cas que els dies siguin festius, tot i que l’empresa i
l’Ajuntament de Palau-solità poden arribar a acords respecte a dies festius especials (Nadal, Cap
d’any, Sant Joan, etc.). L’adjudicatari es farà càrrec dels avisos de canvi de calendari de recollida
porta a porta a tots els habitatges del municipi, la tasca la podrà dur a terme el personal adscrit al
servei de recollida porta a porta o una empresa de missatgeria.
Els usuaris, en tot cas, són responsables de mantenir els seus cubells o bujols en un estat de neteja
adequat.
Els operaris del servei de recollida porta a porta hauran de desenvolupar una tasca d’informació
ciutadana i de control de la qualitat de la selecció de la fracció orgànica recollida. Aquesta verificació,
que ha de ser visual i manual en el moment de recollir la bossa (pes de la bossa, aspecte, tacte, etc.) i
es farà tenint en compte els següents criteris:


El material que el generador dipositi al punt de recollida ha de correspondre a FORM i no a una
altra fracció.



S’hi ha de constatar l’absència d’impropis.

Per realitzar correctament les tasques de valoració de les fraccions recollides, el personal del servei
de recollida de residus haurà de rebre la formació corresponent.
L’empresa adjudicatària haurà de preveure que els operaris del servei tinguin un cert paper
informatiu, assumint (entre d’altres) l’enganxament d’etiquetes informatives als cubells, bosses o
punts de recollida en aquells casos en què detectin irregularitats en la separació d’aquesta fracció. La
impressió de les etiquetes informatives anirà a càrrec de l’Ajuntament.
El destí final de la matèria orgànica serà la planta de compostatge de Can Barba a Terrassa. Els
Serveis Tècnics municipals podran decidir que el tractament dels residus orgànics es faci en una altra
planta de compostatge, tenint en compte el criteri bàsic de proximitat de la instal·lació. Es preveuen
obres de millora durant 6 mesos a Can Barba i el destí alternatiu seria Ecoparc 2 de Montcada i
Reixac.
Amb l’objectiu d’estalviar transports i guanyar temps per a la recollida de punts negres al municipi, la
matèria orgànica recollida els dilluns, divendres i diumenges es descarregarà a l’estació de
transferència situada a la deixalleria municipal. Els dimecres es portarà directament a la planta de
metanització de Can Barba. El contenidor de matèria orgànica de l’estació de transferència es
buidarà a primera hora del matí del dia següent de la realització de la transferència. El contenidor de
transferència està adaptat per evitar el vessament de lixiviats (especialment en el moment de
carregar-lo al camió). L’empresa contractada haurà de mantenir-lo en aquestes condicions.
2.2. Servei de recollida porta a porta de la fracció resta
Inclou la recollida dels residus no reciclables generats dins el territori objecte d’aquesta contracta.
Consisteix en la recollida de la fracció resta (residu domèstic no reciclable) que els ciutadans hagin
dipositat directament al carrer, en cubells (10 o 25 litres) o bujols (de 120, 240 o 360 litres), segons es
tracti d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars, a la porta dels seus habitatges. Està orientat als
usuaris domèstics, però també podran fer ús del servei aquells usuaris comercials que no estiguin
considerats per l’Ajuntament com a grans generadors.
Per a la recollida de la fracció resta s’utilitzen els mateixos bujols que per a la recollida de la fracció
orgànica, per tant també es pot consultar el llistat i plànol d’ubicació a l’annex 3.
Recollida manual de bosses individuals no estandarditzades, dipositades a les portes dels habitatges i
establiments comercials.
La fracció resta dels grans generadors comercials es recollirà en bujols de capacitat variable, en
funció de les necessitats de cada establiment comercial. Les ubicacions dels contenidors per a la
recollida de la fracció resta als establiments comercials es pot consultar al llistat i plànol de l’annex 3.
El rebuig es recollirà 1 dia per setmana durant tot l’any: els dijous.

L’horari de prestació del servei serà nocturn: de 22:00h a 5:48 h. Els itineraris es realitzaran de
manera que es mantingui aproximadament els horaris actuals. A l’annex 4 es pot consultar les 3
rutes.
El servei s’haurà de prestar igualment en el cas que els dies siguin festius, tot i que l’empresa i
l’Ajuntament de Palau-solità poden arribar a acords respecte a dies festius especials (Nadal, Cap
d’any, Sant Joan, etc.). L’adjudicatari es farà càrrec dels avisos de canvi de calendari de recollida
porta a porta a tots els habitatges del municipi, la tasca la podrà dur a terme el personal adscrit al
servei de recollida porta a porta o una empresa de missatgeria.
La recollida especial de sanitaris (bolquers i compreses) i sorra de gats, es farà de forma diferenciada
tots els dies que es presti el servei de recollida porta a porta, dins la mateixa ruta de recollida. Els
ciutadans identificaran aquests residus mitjançant una etiqueta que facilita l’Ajuntament. El destí
d’aquests residus els dies de recollida de la fracció orgànica és la deixalleria municipal.
Els usuaris, en tot cas, són responsables de mantenir els seus cubells o bujols en un estat de neteja
adequat.
Els operaris del servei de recollida porta a porta hauran de desenvolupar una tasca d’informació
ciutadana i de control de la qualitat de la selecció de la fracció orgànica recollida. Aquesta verificació,
que ha de ser visual i manual en el moment de recollir la bossa (pes de la bossa, aspecte, tacte, etc.) i
es farà tenint en compte els següents criteris:


El material que el generador diposita al punt de recollida ha de correspondre a resta i no a una
altra fracció.



El material dipositat al punt de recollida ha de correspondre amb el material que es recull aquell
dia.

Per realitzar correctament les tasques de valoració de les fraccions recollides, el personal del servei
de recollida de residus haurà de rebre la formació corresponent.
L’empresa adjudicatària haurà de preveure que els/les operaris/àries del servei tinguin un cert paper
informatiu, assumint (entre d’altres) la col·locació d’etiquetes informatives als cubells, bosses o
punts de recollida en aquells casos en què detectin irregularitats en la separació d’aquesta fracció. La
impressió de les etiquetes informatives anirà a càrrec de l’Ajuntament.
La fracció resta es portarà directament des dels vehicles de recollida al Centre de Tractament de
Residus del Vallès Occidental a Vacarisses.
La recollida selectiva de les fraccions orgànica i resta es realitza actualment en 3 rutes i 4 equips
formats per camió recol·lector de càrrega posterior, conductor i 2 operaris/àries cadascun.
Actualment la fracció orgànica es recull 5 dies/setmana i la fracció resta 1 dia/setmana.

2.3. Servei de recollida de bolquers a les escoles bressol i recollida de resta al CAP
La recollida especial de bolquers a les tres escoles bressol (El Sol, El Patufet i la Moixaina) i de la
fracció resta del Centre d’Atenció Primària.
El servei el realitzarà l’equip de recollida de residus abandonats en trama urbana tots els dies que es
realitza la recollida porta a porta, en horari de 22:00h a 5:48h.
El destí d’aquests materials és l’estació de transferència situada a la deixalleria municipal.
L’Ajuntament es reserva el dret d’ampliar la relació d’equipaments on recollir aquests residus sense
que hagi de suposar cap cost afegir al servei.

2.4. Servei de recollida de les fraccions paper i cartró, vidre i envasos en contenidors de càrrega
superior
Recollida selectiva de les fraccions paper i cartró, vidre i envasos en contenidors de càrrega superior
situats a la via pública a tot l’àmbit del contracte.
Actualment l’Ajuntament de Palau-solità disposa de 549 contenidors de recollida (en propietat),
distribuïts de la següent forma:


181 contenidors amb una capacitat total de 586 m3 per a la recollida de paper i cartró.



162 contenidors amb una capacitat total de 409,5 m3 per a la recollida de vidre.



206 contenidors amb una capacitat total de 696 m3 per a la recollida d’envasos.

A l’annex 5 es pot consultar l’inventari de contenidors (per tipologia, sector, capacitat i material) i els
plànols d’ubicació.
Les empreses licitadores hauran de presentar a les seves propostes d’itineraris de recollida selectiva,
en funció del seu coneixement sobre el municipi i la informació sobre la ubicació dels contenidors.
Les freqüències de recollida seran les necessària per evitar que els contenidors pateixin
desbordaments.
El número de viatges a planta del 2018 (orientatiu) va ser:


Paper i cartró. 10 viatges al mes



Vidre. 1-2 viatges/mes



Envasos. 20 viatges/mes

El servei es prestarà en 2 torns: un de matí i un de tarda amb els següents horaris:


Torn matí: de 6:30h a 14:18h. Alternativament, de forma mensual, treballen de dilluns a
divendres i de dimarts a dissabte.



Torn tarda: de 14h a 21:48h. Alternativament, de forma mensual, treballen de dilluns a
divendres i de dimarts a dissabte. L’horari de dissabte serà de 9:30h a 17:18h.

Actualment la recollida es fa amb 4 camions i 4 conductors (2 en torn de matí i 2 en torn de tarda).
La conservació dels contenidors serà a càrrec de l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Palausolità no es farà responsable dels danys o desperfectes que s’hi puguin produir.
Els contenidors deteriorats seran substituïts per uns en perfecte estat abans d’un dia després de la
notificació. La reparació, el condicionament o la substitució del contenidor deteriorat serà un aspecte
a decidir a criteri de l’empresa adjudicatària. Les empreses faran constar en les seves ofertes el destí i
tractament dels contenidors que s’hagin de substituir, essent valorades positivament les opcions de
reciclatge i/o recuperació.
L’Ajuntament podrà modificar la ubicació i el nombre dels contenidors, tant a l’inici com durant el
termini d’execució del contracte. Qualsevol modificació de la seva situació no farà variar el preu de
licitació i anirà a càrrec de l’adjudicatari del servei.
L’empresa disposarà de tanques amb retolació de prohibit aparcar per casos que sigui necessari
tancar algun espai per poder realitzar algun canvi d’ubicació de contenidors.
L’adjudicatari disposarà d’un estoc de contenidors nous en magatzem per tal de poder afrontar
qualsevol substitució en un nombre adequat al ritme d’incidències que es puguin produir. Com a
mínim, aquest estoc serà d’un 5% sobre el total de contenidors instal·lats a la via pública del
municipi.
El destí dels residus el decidiran els Serveis Tècnics municipals i seran centres de valorització per cada
material, autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Inicialment els destins seran:


Paper i cartró. Saica Natur, SL. Sant Fost de Campsentelles



Vidre. Santos Jorge. Mollet del Vallès



Envasos. Eco-Equip, SAM. Terrassa

Els costos d’entrada a planta i les compensacions derivades del reciclatge del materials, corresponen
a l’Ajuntament, qui ingressarà les corresponents liquidacions a les arques municipals.

2.5. Servei de recollida de paper i cartró comercial
El servei inclou la recollida selectiva del paper i cartró d’origen comercial a la porta dels establiments
i transport fins la planta de destí establerta pel paper i cartró provinent de la recollida en
contenidors.
L’any 2018 aquest servei va recollir un total de 23,78 tones (incloses a les tones de paper i cartró
selectiu a l’apartat 1,2 d’aquest plec).
Actualment participen en aquest servei un total de 62 establiments comercials. A l’annex 6 es pot
consultar la relació d’establiments i els plànols dels carrers inclosos al servei.
Els Serveis Tècnics municipals poden requerir modificacions en aquest servei per altes i baixes
d’establiments, així com recollides puntuals a centres educatius del municipi.
La freqüència de recollida serà de 3 dies a la setmana amb els següents horaris: dilluns, dimecres i
divendres d’11:00h a 14:00h.
2.6. Servei de buidat de les àrees d’emergència i altres ubicacions de contenidors
Al municipi hi ha dues àrees d’emergència de suport a la recollida porta a porta: una situada davant
la deixalleria municipal i l’altra al C/ Nou de Can Riera. Les àrees disposen de contenidors per a les 5
fraccions a més de contenidors de roba i oli (el buidat i manteniment d’aquests darrers contenidors
no s’inclouen en aquest contracte).
Els contenidors de les àrees d’emergència es buidaran amb la mateixa freqüència i els mateixos
recorreguts que els serveis de recollida especificats en els apartats anteriors. Els contenidors de resta
també es buidaran quan es presti el servei de recollida d’abandonaments (detallat més endavant).
La recollida, de forma selectiva, de bosses o residus al terra d’aquestes àrees correspon al servei de
recollida de residus.
La neteja de les àrees d’emergència (incloent l’interior de l’àrea tancada del C/Nou de la Riera)
correspon al servei de neteja viària.
Al Parc de l’Hostal del Fum hi ha 3 àrees amb contenidors de totes les fraccions i 9 ubicacions amb
contenidors de resta de 900 litres (que s’utilitzen com a paperera i es gestiona com a fracció resta).
El buidat dels contenidors selectius es farà inclòs dins les rutes habituals. El buidat de la fracció resta
es farà els diumenges amb l’equip de recollida de residus abandonats en trama urbana.
Als horts municipals hi ha un contenidor de resta que caldrà buidar els diumenges amb l’equip de
recollida de residus abandonats en trama urbana.
2.7. Servei de neteja de contenidors

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que els que els contenidors de paper-cartró, vidre i
envasos; els de les dues àrees d’emergència, els del Parc de l’Hostal de Fum i els del mercat estiguin
sempre en perfecte estat de neteja, per tal d’evitar problemes d’olors i brutícia als ciutadans.
Les empreses licitadores presentaran les seves propostes respecte a les freqüències de neteja dels
contenidors de recollida selectiva (paper i cartró, vidre i envasos) ubicats a la via pública. Es demana
que després de netejar es posi desodoritzant ecològic als contenidors. Com a mínim una vegada a
l’any es procedirà a aixecar cadascun dels contenidors per netejar-ne la part inferior.
Els contenidors de resta i fracció orgànica de les àrees d’emergència i del Parc de l’Hostal del Fum es
netejaran, com a mínim, 1 vegada al mes.
Els contenidors del mercat es netejaran cada vegada que es buidin.
En el cas de la foguera de Sant Joan, l’empresa a de preveure la presència d’un camió cisterna durant
tota la festa per evitar la propagació de les flames. En acabar la festa es procedirà a apagar
completament les brases i la retirada de les restes.
2.8. Manteniment dels contenidors
La conservació de la totalitat dels contenidors serà a càrrec de l'empresa adjudicatària. L’Ajuntament
no es farà responsable dels danys o desperfectes que s'hi puguin produir, per la qual cosa l'empresa
adjudicatària contractarà l'assegurança que cobreixi els possibles danys que la presència dels
contenidors a la via pública pugui ocasionar, com es determina en el Plec de clàusules
administratives.
Quan un contenidor estigui malmès o presenti mal aspecte exterior (pintades, rètols enganxats,
adhesius, cremades, taques d'olis, etc.) serà retirat i substituït per un altre en bones condicions, o
netejat i/o reparat in situ de manera immediata.
L'empresa adjudicatària efectuarà les modificacions dels emplaçaments que indiqui l’Ajuntament,
tant si es tracta de contenidors per a la recollida selectiva del paper, vidre i envasos, com els
contenidors per a la recollida porta a porta que es troben a la via pública.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment bàsic dels contenidors de comunitats i grans
generadors, a petició de l’Ajuntament.
A petició de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària haurà de portar els contenidors per a la recollida
porta a porta de FORM i resta als grans generadors que ho sol·licitin.
2.9. Servei de recollida de residus abandonats en trama urbana (punts negres)
El servei consisteix en recollir residus que els ciutadans han abandonat dins la trama urbana.

Aquest servei es prestarà tots els dies de recollida porta a porta (dilluns, dimecres, dijous, divendres i
diumenge) de 22:00h a 5:48h. El servei es prestarà amb un equip a jornada complerta format per un
camió recol·lector, un conductor i un peó. Aquest mateix equip prestarà el servei de recollida de
bolquers a les escoles bressol i recollida de residus del CAP.
Els equips de recollida porta a porta, si acaben la seva ruta i els queda temps fins a finalitzar el torn
també s’incorporaran a la recollida de residus abandonats.
El destí dels materials serà el contenidor de resta de l’estació de transferència situada a la deixalleria
municipal.
2.10.

Servei de recollida de residus voluminosos

El servei consisteix en la recol·lecció selectiva de mobles, fustes, ferros, electrodomèstics, trastos i
altres objectes i altres materials voluminosos, propis d’una activitat domèstica, que no són objecte
de cap altra recollida selectiva i que, per la seva grandària o composició potencialment recuperable,
sigui recomanable dipositar a la via pública de forma regulada per a la seva posterior recollida.
Queden exclosos els residus voluminosos propis d’una generació habitual d’una determinada
activitat comercial i/o industrial, així com les runes i restes de materials de construcció.
El sistema de recollida serà porta a porta concertat. A aquestes efectes, l’empresa adjudicatària
haurà de disposar un telèfon en què es pugui concertar el lliurament d’aquests residus per part dels
particulars, relacionant els materials que trauran. El servei s’haurà de prestar en el màxim d’una
setmana després de la sol·licitud.
Actualment s’estan fent una mitjana de 20 recollides setmanals.
La freqüència de recollida serà d’un dia a la setmana, concretament els dijous. Excepcionalment i en
cas que el dia previst per a la recollida sigui festiu, l’empresa adjudicatària realitzarà el servei al dia
següent.
L’horari de recollida serà de matí: de 6:30h a 14:18h. Aquesta freqüència serà ampliable en funció de
les necessitats detectades pels Serveis Tècnics municipals.
L’empresa dissenyarà les rutes de recollida d’acord amb les demandes que s’hi hagin generat durant
la setmana. En tot cas, l’empresa adjudicatària vetllarà perquè aquests itineraris es realitzin de la
forma més ràpida i eficient possible i amb un mínim d’incidències sobre la circulació de persones i
vehicles.
El servei de residus voluminosos només procedirà a la recollida d’aquells residus que hagin estat
prèviament comunicats mitjançant trucada telefònica.
Els dilluns i els divendres es procedirà a recollir els voluminosos abandonats a la via pública amb el
mateix equip en horari de 6:30h a 11:00h.

La recollida de voluminosos, tant mitjançant concertació de dia com abandonats a la via pública, es
farà de manera acurada per prioritzar la seva gestió via reutilització a la deixalleria, en la mesura que
sigui possible.
Els residus voluminosos que es recullin setmanalment es destinaran a la deixalleria municipal, on es
vetllarà per la seva selecció i destí final.
2.11.

Servei de recollida de residus vegetals

El servei de recollida de fracció vegetal recuperarà els residus vegetals (restes de jardineria)
procedents dels habitatges del municipi.
El sistema de recollida serà porta a porta concertat. A aquestes efectes, l’empresa adjudicatària
haurà de disposar un telèfon en què es pugui concertar el lliurament d’aquests residus per part dels
particulars, informant del número d’usuari, que figura a la Targeta de Serveis Municipals, l’adreça de
recollida i el codi de la saca. El servei s’haurà de prestar en el màxim d’una setmana després de la
sol·licitud.
La recollida de la saca cal registrar-se al programa de control SICU (Sistema d’informació i
comunicacions urbanes)
El lliurament de les restes vegetals al servei de recollida s’haurà de realitzar, de manera obligatòria,
mitjançant saques reutilitzables d’1 m3 que els usuaris podran recollir a la deixalleria.
El servei no admetrà residus vegetals de gran volum (residus llenyosos, soques i similar), que hauran
de ser degudament gestionats pels particulars, ja sigui a través de la deixalleria o mitjançant gestor
privat.
L’evolució de saques recollides els darrers anys ha estat la següent:

Nº de saques recollies

Evolució de la recollida de saques a domicilis
2040
2020
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L’empresa dissenyarà les rutes de recollida d’acord amb les demandes que s’hi hagin generat durant
la setmana. En tot cas, l’empresa adjudicatària vetllarà perquè aquests itineraris es realitzin de la

forma més ràpida i eficient possible i amb un mínim d’incidències sobre la circulació de persones i
vehicles.
La freqüència de recollida de residus vegetals per al conjunt del municipi és d’una recollida setmana:
els dimarts. Cal tenir en compte, però, que la recollida de fracció vegetal podrà suposar més d’un dia
de servei per completar-la, degut a la forta demanda que hi ha al municipi. En cas de coincidència del
dia de recollida amb un dia festiu, aquesta es posposarà al dia següent.
L’horari de recollida serà de matí: de 6:30h a 14:18h.
Les saques amb fracció vegetal recollides durant el servei es portaran a la deixalleria municipal, on el
mateix equip de recollida procedirà a buidar-les al contenidor corresponent, plegar-les i guardar-les
on indiqui el personal de la deixalleria.

2.12.

Servei de recollida de piles a establiments comercials i equipaments

Aquest servei consisteix en la recollida selectiva de les piles que els ciutadans dipositen en
contenidors específics ubicats als establiments comercials, centres oficials i centres escolars, i el seu
transport fins a la deixalleria municipal.
La freqüència de prestació d’aquest servei és sota demanda. Els darrers anys ha estat 1 vegada a
l’any,
L’horari de prestació del servei serà diürn.
Les piles es portaran a la deixalleria municipal.
2.13.

Servei de recollida d’abocaments en medi natural

El servei consisteix en la recollida (selectiva, quan sigui possible) de residus abandonats al medi
natural previ avís dels Serveis Tècnics municipals.
L’empresa haurà de preveure la utilització, en alguns casos, de maquinària amb pala, que podrà ser
subcontractada, si és necessari.
2.14.

Servei de buidat dels contenidors de la deixalleria municipal

Aquest servei consisteix transportar de materials de la deixalleria fins a les respectives plantes de
tractament.
Els transports es realitzaran a petició del personal de la deixalleria. El servei es realitzarà de forma
que no alteri el funcionament habitual de la instal·lació.

A l’annex 7 es pot consultar la relació de materials a buidar, les plantes de destí i el número
aproximat de desplaçaments efectuats l’any 2018.
El servei es prestarà de dilluns a dissabte (en horari de 14h a 21:48h)
El destí dels materials podrà ser modificat des dels Serveis Tècnics municipals.
Els albarans d’entrada a cadascuna de les plantes de tractament es deixaran a la deixalleria, el mateix
dia del servei o, màxim, el dia següent.

2.15.

Subministrament i buidat de contenidors del mercat setmanal

Els dissabtes al matí, al sector del Pla de l’Alzina, hi ha mercat setmanal al municipi amb unes 100
parades.
Per tal de facilitar la recollida selectiva als paradistes, abans de les 7 del matí l’empresa portarà al
mercat 14 contenidors de FORM de 240 litres. Els contenidors s’han de recollir un cop finalitzi el
mercat i seran traslladats a la deixalleria on es buidaran al contenidors corresponents. L’empresa
també es farà càrrec del manteniment i neteja d’aquests contenidors.
Durant el contracte, i a càrrec de l’Ajuntament, es possible que s’ampliï la tipologia i el número de
contenidors del mercat. En aquest cas l’empresa haurà d’incloure aquests nous contenidors en el
servei.
Els contenidors disposaran de funda compostable en el cas de recollida de fracció orgànica i bossa
per les noves fraccions que es puguin incorporar. En tots els casos serà l’empresa qui faciliti les
fundes i bosses.

2.16.

Servei d’un informador/a ambiental

L’empresa adjudicatària inclourà al servei la figura d’un/a informador/a ambiental amb una jornada
de 5 hores diàries de dilluns a divendres
Les tasques a realitzar per aquesta persona seran (orientativament):


Atenció ciutadana.



Resolució d’incidències diàries.



Conscienciació de la població i dels grans generadors en matèria de prevenció i de reciclatge dels
residus.



Recollida d’aportacions, queixes, suggeriments, etc., que pugui fer la població en relació al servei
de recollida selectiva.



Repartiment i dels adhesius de bolquers i tèxtil sanitari entre els veïns i veïnes.



Visites i comprovacions que l’Ajuntament li sol·liciti.



Recepció i anàlisi dels informes requerits en el present document.



Control de presència dels equips i de la seva correcta composició.



Control en el compliment de la prestació dels serveis: itineraris, horaris, personal, conformació
equips, sistema de treball, incompliment de normes, ubicació de contenidors, estat dels
contenidors...



Control de qualitat de les prestacions.



Detecció de punts d’acumulació de bosses aportades de forma incorrecta en el circuit porta a
porta.



Detecció de desbordaments de contenidors.



Anàlisis i actualització dels indicadors del servei.

2.17.

Bossa anual de recursos addicionals

Els licitadors podran contemplar, i així ho especificaran a la documentació prevista al sobre C, una
partida pressupostària anual per a la dotació de recursos addicionals. Els diners que es reservin a tal
efecte quedaran a disposició de l’Ajuntament per la contractació dels recursos necessaris per
executar tasques no previstes amb recursos que no siguin els propis de la contracta.
Cada vegada que l’Ajuntament faci ús de la bossa anual de recursos addicionals, es descomptarà de
la mateixa l’import destinat a la prestació del servei addicional. Aquest import es calcularà en funció
de la dedicació de temps en el servei, en base a preus del mercat.
Quan, en un exercici, la bossa anual de recursos addicionals no sigui exhaurida, l’import romanent
quedarà per a l’exercici següent. Opcionalment, l’Ajuntament podrà sol·licitar que l’import romanent
sigui liquidat a la darrera factura de l’any.

2.18.

Parc mòbil per a la realització dels serveis

Per a la prestació dels serveis de recollida de residus l’Ajuntament posarà a disposició de l’empresa
adjudicatària els següents vehicles (tots amortitzats):



Camió recol·lector amb elevador de contenidors: SITA 23 m3, xassís IVECO 260E27



Camió Cisterna de rec SITA 8.000 l



Bolquet de 12 m3 amb grua Palfinger PK-7000: xassís IVECO 150E18



Camió Recol·lector amb elevador de contenidors: SITA 23 m3, xassís MERCEDES BENZ 2529



Camió Recol·lector amb elevador de contenidors: SITA 18 m3, xassís MERCEDES BENZ 1829



Camió Recol·lector amb elevador de contenidors: SITA 9 m3, xassís IVECO 120E22



Camió IVECO grua RECUPRES (amb comandament a distància per aixecada de contenidors)



Camió IVECO grua RECUPRES (amb comandament a distància per aixecada de contenidors)



Camió IVECO amb plataforma i grua



Camió NISSAN caixa tancada



Citroën Berlingo

A l’annex 1 es pot consultar les matrícules, els serveis, la càrrega màxima, la càrrega real, l’any
d’adquisició i els quilòmetres fets per cadascun dels vehicles; a més de les fitxes tècniques.
Tot el parc mòbil serà responsabilitat de l’adjudicatari (responsabilitat civil, impostos, assegurances,
reparacions, matriculacions, etc.).
Els licitadors inclouran en les seves ofertes el pla de manteniment de tot el parc mòbil, detallat per a
cada vehicle, el qual haurà d'oferir les garanties necessàries i suficients per a la seva bona
conservació.
L'adjudicatari disposarà d'una base de dades informatitzada, on per a cada un dels vehicles es
disposarà, com a mínim, de la següent informació:


Tipus de vehicle/material mòbil.



Matrícula.



Km realitzats (total).



Dades dels darrers nivells de revisió efectuats.



Dades de les Inspeccions Tècniques de Vehicles realitzades i data de la propera revisió, així com
les condicions de cada vehicle.



Dades de les diferents reparacions efectuades.



Incidents diversos.



Cost de combustibles per jornada de treball. Consum anual de combustible

Els serveis tècnics de l’Ajuntament tindran lliure accés a aquesta informació, per la qual cosa
l'empresa adjudicatària instal·larà i mantindrà els equips informàtics necessaris per assegurar aquest
objectiu. L’Ajuntament podrà efectuar auditories externes del manteniment del material mòbil.
Aquestes auditories, correran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim d’una auditoria per any.
L’adjudicatari vetllarà per tal que els serveis d’aquesta contracta compleixin les ordenances
mediambientals de l’Ajuntament, amb la finalitat d‘ocasionar les menors molèsties possibles als
veïns.
L'adjudicatari farà lliurament als serveis tècnics de l'Ajuntament, en el termini d'una setmana, d'una
còpia de l'informe de la Inspecció Tècnica de Vehicles per a cada vehicle que hagi passat la
corresponent revisió.
L'Ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als serveis quan ho cregui adient, a
inspecció dels serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya o d’una empresa externa. Aquestes
inspeccions aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, fins a un màxim de dues inspeccions per
vehicle i any.
Els vehicles estaran sempre nets.

2.19.

Elaboració d’informes mensuals del servei de recollida de residus

A l’annex 21 es pot veure un model d’informe (en format full de càlcul). A aquest informe s’afegiran
tots els albarans d’entrada a les plantes de tractament de les fraccions: orgànica, paper i cartró,
vidre, envasos i resta.
L’informe ha de detallar les quantitats (tn) entrades a les plantes de gestió per cada vehicle, com
també la següent informació de cada servei i per cada dia del mes:
- Nom del servei.
-

Dedicació real amb hores i/o km realitzats.

-

Recursos humans fixes o substituts.

-

Incidències de maquinària o del servei.

3. SERVEI DE DE NETEJA VIÀRIA (lot 2)

S’entén com a neteja viària les operacions de neteja, recollida i transport a les destinacions de gestió
adients de totes les escombraries i brutícia existents a les voreres, calçades (incloent la part central),
zones verdes, parcs i jardins, pipi-cans, reixes, entorn dels contenidors de recollida de residus,... o a
qualsevol altre lloc de la via pública definit dins de l’àmbit territorial.
El servei de neteja viària caldrà efectuar-lo de tal forma que s’optimitzi la recuperació material.
En aquest sentit, destaca la importància de constatar les incidències i punts d’acumulació de brutícia i
residus, per tal de permetre a l’Ajuntament canalitzar aquestes fraccions dipositades de forma
incontrolada cap als fluxos i serveis que permetin el seu aprofitament.
Serà objecte del servei de neteja viària la totalitat de la via pública urbanitzada del municipi. A
l’annex 8 es relacionen els sectors de neteja del municipi (indicant superfície de carrers, de parcs i
places i freqüències requerides de neteja manual i neteja mecànica). A l’annex 9 es poden consultar
els plànols corresponents als sectors de neteja i a les zones verdes.
3.1. Definicions i tipus de serveis
Els serveis de neteja viària consisteixen en la combinació de diverses operacions necessàries per
netejar i mantenir en bon nivell la neteja de tots els carrers, places, voreres, etc. del municipi.
L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el tipus de tractament que garanteixi els nivells de neteja
desitjats, i que maximitzi la segregació de materials i, per tant, la seva recuperació.
3.1.1. Característiques del servei
Seguidament, s’enuncia, sense caràcter limitador, les característiques del servei a prestar per part de
l’empresa adjudicatària.
Característiques del servei en circumstàncies normals
L’adjudicatari haurà de preveure la neteja sistemàtica, amb els mitjans materials i les freqüències
definides, de:


Les restes de recollida de residus municipals, domiciliaris o comercials escampades a la via
pública.



Els excrements d’animals.



Taques al paviment.



Qualsevol objecte o residu dipositat a la via pública, parcs i jardins, amb independència de la
causa, que sigui competència específica dels serveis de recollida i que sigui susceptible de ser

transportat pels equips de neteja. Resten exempts d’aquesta recollida aquells residus no
classificats com a municipals.


Les àrees circumdants a les papereres, incloses les taques i incrustacions al paviment.



Les àrees circumdants als contenidors de recollida selectiva, quan aquesta brutícia no sigui d’un
material separat selectivament, resultat d’un sobreeiximent per manca de recollida, incloses les
taques i incrustacions al paviment.



Interior de l’àrea d’emergència tancada del C/ Nou de la Riera (entre els mateixos contenidors i
entre contenidor i tancament).



Runes procedents de petites reparacions domèstiques.



Les fulles dels arbres i els arrossegaments de pluja.



Recollida manual dels envasos, papers, etc. dels carrers sense asfaltar i de les zones
enjardinades, amb la mateixa freqüència que es fa la zona de neteja colindant.



Neteja de les clotes dels arbres (escocells).



Neteja de parcs infantils, jardins i pipi-cans.



Neteja amb aigua (hidronetejadora) en cas que calgui per l’eliminació de taques d’oli, gasoil...



Neteja de zones públiques pendents d’ésser asfaltades i/o enjardinades.



Neteja de les zones d’estacionament fix.



Neteja dels rètols del carrer, pintades i cartells.



Retirada de les plantes de calçades, vorades, voreres i de murs de contenció situats en l’espai
públic.



Retirada d’animals de mida petita morts a la via pública (inclou coloms, rates, gats...). La retirada
de gossos i animals més grans la contracta l’Ajuntament a empreses especialitzades. L’empresa
adjudicatària notificarà la detecció d’aquests animals als Serveis Tècnics municipals.



Neteja de pintades i grafits a espais públics. La neteja en façanes i murs de propietat privada es
realitzarà només prèvia sol·licitud de permís a la propietat de l’immoble per part de
l’Ajuntament.



Buidat i neteja interior i exterior de papereres. En l’operació de buidat de les papereres els
operaris hauran d’evitar embrutar l’entorn d’aquestes.



Netejar de l’entorn de les papereres, per tal d’eliminar qualsevol rastre de lixiviat o de taca.
Aquestes operacions de neteja s’han de fer, com a mínim, amb una freqüència mensual.



Buidat i neteja interior i exterior de papereres destinades a recollir els excrements de gossos,
així com la col·locació de les bosses i el manteniment dels dispensadors plens de bosses
(senyalat al plànol de papereres) i a les dues zones d’esbarjo pera a gossos (Can Falguera i C/ M.
Aurèlia Capmany). En l’operació de buidat de les papereres, els operaris hauran d’evitar
embrutar l’entorn d’aquestes.



Neteja setmanal de les dues àrees d’esbarjo de gossos.



Neteges complementàries després que concloguin els actes públics, festes, el mercat setmanal i
els mercats extraordinaris. Subministrament, buidat i neteja de contenidors per aquests
esdeveniments. A l’annex 10 es detalla la programació de festes del municipi.

Es valorarà positivament que les operacions de recollida de brossa dispersa incorporin com a criteri la
disposició selectiva dels materials i productes recollits en els contenidors de recollida selectiva, quan
això sigui possible.
També caldrà considerar que, en els casos que es detectin materials i productes qualificables de
Residus Especials (també Residus Especials en Petites Quantitats), caldrà dur-los a la deixalleria i
disposar-los selectivament de forma que puguin rebre el tractament adient.
Característiques del servei en circumstàncies especials
L’adjudicatari haurà de preveure les següents situacions especials:


Neteges a conseqüència d’accidents i incidents a la via pública.



Neteja i retirada de restes d’esporga.



Neteja i retirada de les fulles a l’època de la caiguda de la fulla.



Retirada de neu i gel.



Neteja d’arrossegaments en cas d’aiguats.



Servei d’assistència en qualsevol cas d’emergència municipal.



Recollida i neteja, segons indicacions expresses de l’Ajuntament, en casos en què es consideri
necessari per garantir la salubritat i la seguretat públiques.

3.1.2. Tipus de serveis
Escombrada manual
Consisteix en escombrar les voreres, les vorades i netejar els escocells de manera manual retirant els
residus. Contempla també la neteja d’escales, la neteja i el buidat de les papereres (incloses les
específiques per a excrements de gossos) i la neteja i recollida de deposicions animals.
El servei inclou la neteja dels entorns dels contenidors.
Durant aquestes operacions queda absolutament prohibit llençar els residus als embornals o als pous
de registre.
La neteja es farà en equips individuals, equipats amb vehicles lleugers facilitats per l’Ajuntament.
L’empresa es farà càrrec dels consums, manteniments, assegurances... dels esmentats vehicles.
Neteja de males herbes
L’adjudicatari s’encarregarà de mantenir la via pública lliure de males herbes que apareguin en
fissures o juntes de vorades, calçades o marges situats a l’espai públic, així com en les vorades sense
pavimentar o altres ubicacions que determini l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquest servei és que en cap cas hi podran haver herbes de més de 15 cm d’alçada en les
zones especificades anteriorment.
Les males herbes que apareguin en els escocells dels arbres, parterres, zones verdes o places
públiques destinades al joc infantil no s’inclouen dins l’abast d’aquest servei.
En cap cas l’adjudicatari podrà aplicar fitosanitaris (herbicides) que continguin glifosat i per tant el
tractament de les males herbes s’haurà de realitzar mitjançant una o vàries de les
estratègies que es detallen a continuació:
• Retirada manual.
• Tractament mecànic mitjançant desbrossadora, aixada, arpiot, binadora, etc..
• Tractaments tèrmics.
• Tractaments químics mitjançant dessecants físics a base d’àcids orgànics.

Escombrada mecànica
L’escombrada mecànica es realitza amb una escombradora, que actua sobre vorera o bé en calçades
seguint l’espai lliure d’aparcament. S’utilitzaran màquines escombradores de propietat municipal.
L’empresa es farà càrrec dels consums, manteniments, assegurances...

Els tipus de raspalls a utilitzar han de ser prou durs per arrencar la brutícia però prou tous per no
malmetre els paviments.
Cada equip el formarà un conductor amb una màquina escombradora i un equip bàsic d’eines de
neteja per a tasques puntuals.
Mercat setmanal
Servei específic de neteja posterior al desenvolupament del mercat setmanal, que té lloc els
dissabtes al Pla de l’Alzina. L’empresa adjudicatària haurà de fer la neteja intensiva del sector,
concloent l’operació en un màxim de tres hores després de la finalització del mercat.
Actes i festes al carrer
L’empresa adjudicatària haurà de reforçar el servei de neteja de la via pública per tal que els espais
afectats restin en perfecte estat de neteja després de la realització de cada acte. Es derivaran o es
reorganitzaran els recursos humans i materials necessaris per efectuar la neteja de l’àmbit afectat
per l’acte festiu.
Per a la festivitat de Sant Joan, l’adjudicatari del servei de neteja viària també s’encarregarà de la
retirada i neteja de la zona on es realitza la foguera de Sant Joan, amb els mitjans que siguin
necessari, inclús es pot preveure la subcontractar-los, si escau.
Pel que fa a la recollida de residus de les festes, l’empresa del servei de neteja viària haurà de
traslladar fins a l’emplaçament de la festa, els contenidors addicionals amb bosses o fundes
compostables (aportades per l’empresa) que els Serveis Tècnics considerin necessaris, i encarregarse de retirar-los, buidar-los selectivament a la deixalleria i netejar-los.
A l’Annex 10 es presenta la programació cultural estable del municipi. Aquest és el llistat mínim de
festes i actes als quals caldrà donar servei. En alguns actes festius, cal que el servei es presti fora de
l’horari habitual de neteja, per aquest motiu a l’estudi econòmic del servei de neteja viària ja està
prevista la realització d’hores extres en dies festius.
Si l’adjudicatari ha ofert una bossa de recursos addicionals de neteja, s’utilitzarà per prestar el servei
de neteja fora de l’horari habitual, als actes festius que no figuren a l’annex 10, sempre que la seva
realització sigui informada amb una antelació mínima de 48 hores.
Serveis de recollida especials
Servei específic de retirada i tractament adequat d'elements especials que es trobin a la via pública:
xeringues, elements abandonats de risc, neteges en casos d’accidents, taques d’oli, etcètera.

Retirada de materials d'arrossegament
Terra, fulles, fang, materials vegetals, neu, etcètera, acumulats a la via pública com a conseqüència
de pluges, caiguda de la fulla, nevades o d'altres fenòmens climatològics.

Reforç del servei durant els mesos de caiguda de fulla (3 mesos)
Aquest reforç en el personal és necessari per la càrrega extra de feina que ocasiona la caiguda de la
fulla durant aquesta època al municipi i s’ha comptat una persona a jornada complerta durant 3
mesos.
Es valorarà la proposta d’organització (RRHH i RRMM mobilitzats) per prestar el servei de recollida de
fulles que pot implicar canviar la forma i lloc de treball del personal habitual.

3.2. Zonificació i freqüència dels serveis

3.2.1. Serveis habituals
L’Ajuntament proposa una zonificació del municipi i els diferents serveis mínims a efectuar en cada
zona.

Nom
Centre i av. Catalunya
Can Cortès, Ca l’Estruch, Pol. Ind. Can
Cortès, Pla de l’Alzina
Pedra Llarga, Illa del Pla, Can Llonch, La
Plana de Can Maiol, Carrer de Baix, Can
Periquet
Can Puig-oriol, Carrer de Dalt, Can
Maiol de Dalt, Turó Castell, Tenda
Nova, El Castell, Can Falguera, Els
Turons
La Pineda, Sant Roc, Can Duran,
Montjuïc, La Sagrera, Can Cladellas,
Can Clapers, Serra de Can Riera, Els
Pins de Can Riera
Pol. Ind. Riera de Caldes, Pol. Ind. Palau
Industrial, Can Burguès, Can Parera,
Altres

Neteja manual
Neteja mecànica
Operaris
Freqüència
Operaris
Freqüència
2
4 dies / setmana
1

2 dies / setmana

1

2 dies / setmana

1

1 dia cada 2
setmanes

1

1 dia cada 2
setmanes

1

1 dia / setmana

1

1 dies/ setmana
(màquina de 2,5
m 3)

1

1 dia / setmana
(màquina de 5
m 3)

L’annex 8 detalla les zones de neteja amb la seva superfície, parcs i places de cada zones (detallant
superfície i si tenen o no zones enjardinada) tipologia de neteja i freqüències mínimes i a l’annex 9 hi
ha els plànols de les zones de neteja de la via pública, segons freqüències mínimes de neteja, i el
plànol de zones verdes.
Les empreses licitadores hauran d’organitzar els serveis i els itineraris a partir dels serveis mínims
que aquí es presenten, i hauran de definir els equips (personal i material) que intervindran en
cadascun dels serveis proposats i la metodologia de treball.
La proposta de neteja haurà d’incloure també aquells espais públics en què no hi ha paviment (zones
enjardinades, carrers sense asfaltar...)
Caldrà preveure, a petició de l’Ajuntament i amb un màxim de 2 vegades/any, la neteja dels sectors
de carrers on hi ha aparcaments fixes, amb la corresponent prohibició d’aparcament per a fer
possible les operacions necessàries.
L’empresa disposarà de tanques amb retolació de prohibit aparcar per casos que sigui necessari
tancar algun espai per poder realitzar una neteja més a fons.
La qualitat final dels serveis es definirà segons el procediment esmentat a l’apartat de Control de
Qualitat.
Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament podran introduir les modificacions qualitatives que considerin
oportunes en la sistemàtica de neteja proposada.
La combinació de neteja mecanitzada i manual haurà de tenir una periodicitat convenient, segons les
necessitats de cada cas.
3.2.2. Serveis especials
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament un telèfon d’atenció durant les 24 hores,
tots els dies de l’any, per tal de procedir a la comunicació d’urgències diverses que s’hi produeixin.
En aquest sentit, els licitadors han de mostrar i garantir la seva capacitat i disponibilitat per cobrir les
diverses circumstàncies especials enunciades anteriorment.
3.3. Horari de prestació del Servei
Els horaris de prestació del servei en circumstàncies normals és de dilluns a dissabte de 6:30 a 14:18,
amb dos torns que s’alternen de forma mensual de dilluns a divendres i de dimarts a dissabte. Els
torns es solapen i acaben cobrint tots els dies, de dilluns a dissabte.

3.4. Calendari
El servei es prestarà tots els dies laborables de l’any amb excepció dels dies festius assenyalats al
calendari laboral de la Generalitat de Catalunya, a més de les festes locals assenyalades per
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
L’excepció de servei per als dies festius no s’aplicarà en el cas de dies festius consecutius.
En aquest mateix sentit, caldrà preveure una proposta de servei per al mercat setmanal que inclogui
els dies festius, atès que aquest té lloc igualment.
3.5. Destí dels residus
Els materials que els operaris de neteja vagin recollint –durant l’escombrat o amb altres mitjans– i
hagin pogut segregar-se caldrà disposar-los selectivament als contenidors respectius sempre que
sigui possible o bé procurar la seva recuperació a través de la deixalleria.
En l‘època de la caiguda de fulles, la fracció orgànica pot ser important i es valoraran propostes que
permetin la selecció i reciclatge d’aquesta fracció. Actualment aquests residus es destinen al
contenidor de resta de la deixalleria.
El rebuig recollit amb escombrada manual no podrà quedar amuntegat a la via pública durant més
temps del que sigui estrictament necessari per a la seva càrrega i posterior transport a la deixalleria
amb els vehicles propis del servei.
3.6. Bossa anual de recursos addicionals
Els licitadors podran contemplar, i així ho especificaran a la documentació prevista al sobre C, una
partida pressupostària anual per a la dotació de recursos addicionals. Els diners que es reservin a tal
efecte quedaran a disposició de l’Ajuntament per la contractació dels recursos necessaris per
executar tasques no previstes amb recursos que no siguin els propis de la contracta.
Cada vegada que l’Ajuntament faci ús de la bossa anual de recursos addicionals, es descomptarà de
la mateixa l’import destinat a la prestació del servei addicional. Aquest import es calcularà en funció
de la dedicació de temps en el servei, en base al preu de mercat.
Quan, en un exercici, la bossa anual de recursos addicionals no sigui exhaurida, l’import romanent
quedarà per a l’exercici següent. Opcionalment, l’Ajuntament podrà sol·licitar que l’import romanent
sigui liquidat a la darrera factura de l’any.
3.7. Equips i material per a la realització dels serveis

Vehicles i maquinària
Per a la prestació dels serveis de neteja viària l’Ajuntament posarà a disposició de l’empresa
adjudicatària els següents vehicles, que ja estan amortitzats:


Furgó IVECO 35S12/C35730



Escombradora aspiradora: SCHMIDT CLEANGO 500 (5m3)



Escombradora aspiradora: Swingo 200 (2m3)



Escombradora mecànica: DULEVO 200 (2m3)



Vehicle lleuger: PIAGGIO, model APE TM-703



Vehicle lleuger: PIAGGIO, model APE TM-703



Vehicle lleuger: PIAGGIO QUARGO



Vehicle lleuger: NISSAN CABSTAR



Renault Kangoo

A l’annex 1 es pot consultar les matrícules, l’any d’adquisició i els quilòmetres/hores de
funcionament de cadascun dels vehicles.
A part dels vehicles esmentats, l’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari 4 tricicles elèctrics,
amb la intenció de dotar als treballadors i treballadores de suficient d’autonomia de mobilitat tant
per arribar al sector de neteja com per tornar-ne, facilitant també el transport d’escombra, cabassos
i/o cubells i utillatge divers (bosses de papereres, etc.) necessari per la correcta prestació del servei.
Tot el parc mòbil serà responsabilitat de l’adjudicatari (responsabilitat civil, impostos, assegurances,
reparacions, matriculacions, etc.).
Els licitadors inclouran en les seves ofertes el pla de manteniment de tot el parc mòbil, detallat per a
cada vehicle, el qual haurà d'oferir les garanties necessàries i suficients per a la seva bona
conservació.
L'adjudicatari disposarà d'una base de dades informatitzada, on per a cada un dels vehicles es
disposarà, com a mínim, de la següent informació:


Tipus de vehicle/material mòbil.



Matrícula.



Km/hores realitzats (total).



Dades dels darrers nivells de revisió efectuats.



Dades de les Inspeccions Tècniques de Vehicles realitzades i data de la propera revisió, així com
les condicions de cada vehicle.



Dades de les diferents reparacions efectuades.



Incidents diversos.



Cost de combustibles per jornada de treball. Consum anual de combustible

Els serveis tècnics de l’Ajuntament tindran lliure accés a aquesta informació, per la qual cosa
l'empresa adjudicatària instal·larà i mantindrà els equips informàtics necessaris per assegurar aquest
objectiu. L’Ajuntament podrà efectuar auditories externes del manteniment del material mòbil.
Aquestes auditories, correran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim d’una auditoria per any.
L’adjudicatari vetllarà per tal que els serveis d’aquesta contracta compleixin les ordenances
mediambientals de l’Ajuntament, amb la finalitat d‘ocasionar les menors molèsties possibles als
veïns.
L'adjudicatari farà lliurament als serveis tècnics de l'Ajuntament, en el termini d'una setmana, d'una
còpia de l'informe de la Inspecció Tècnica de Vehicles per a cada vehicle que hagi passat la
corresponent revisió.
L'Ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als serveis quan ho cregui adient, a
inspecció dels serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya o d’una empresa externa. Aquestes
inspeccions aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, fins a un màxim de dues inspeccions per
vehicle i any.
Els vehicles estaran sempre nets.
Contenidors per a festes i esdeveniments
Els contenidors per festes i esdeveniments són propietat municipal i són els següents:


Paper i cartró: 35 contenidors de 240 l



Envasos: 37 contenidors de 240 l



Vidre: 10 contenidors de 240 i 38 contenidors de 120 l



Fracció orgànica: 50 contenidors de 240 l



Resta: 31 contenidors de 240 l

Papereres
Actualment, l’Ajuntament disposa de 33 papereres per a la recollida d’excrements de gossos (amb
dispensador de bosses incorporat) i de 388 papereres per a la recollida de petits residus. Veure
plànol a l’annex 11.
L’Ajuntament pot augmentar, si ho considera necessari, el nombre de papereres de tots dos tipus a la
via pública i s’entén que l’empresa adjudicatària assumirà el seu buidat, neteja i manteniment.
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un pla de manteniment i reparació de papereres i executarlo, amb l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.
La reposició papereres malmeses és a càrrec de l’Ajuntament.
3.8 Elaboració d’informes mensuals del servei de recollida de residus
L’informe ha de detallar la següent informació de cada servei i per cada dia del mes:
- Tipus de neteja.
-

Àmbit de neteja.

-

Dedicació real amb hores i/o km realitzats.

-

Recursos humans fixes o substituts.

-

Incidències de maquinària o del servei.

4. SERVEI DE DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (lot 3). Reservat a empreses d’inserció
social.
Aquest lot té per objecte establir les condicions tècniques que hauran de regir la gestió del servei del
PALAU PUNT NET, que és la deixalleria municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que
compren, la gestió de la deixalleria tipus B (en endavant la deixalleria) i de l’espai de la BANKETA, que
és l’espai de preparació per a la reutilització ubicat al recinte de la deixalleria.
La deixalleria té una superfície de 3.450 m2 i està situada al carrer Santa Margarida de Boada Vell, sn
(davant de l’entrada del parc de l’Hostal del Fum), en el polígon industrial de riera de Caldes; LA
BANKETA és un edifici que es troba ubicat dins del recinte de la deixalleria i ocupa una superfície de
45,21 m2. La deixalleria ha de donar servei a tota la població del municipi.
Els serveis que són objecte d’aquest lot abasten tot el municipi de Palau-solità i Plegamans.

A l’annex 12 es pot consultar un esborrany de l’inventari de material que aporta l’Ajuntament al
servei de deixalleria. En el moment d’iniciar el contracte es validarà l’inventari complert.
A l’annex 13 es pot consultar el plànol de les instal·lacions.
A l’annex 14 es pot consultar la relació de materials gestionats a la deixalleria l’any 2018.

4.1. Objectius del contracte
Els objectius generals que ha de complir la gestió dels serveis públics objecte d’aquest contracte són
els següents:
•

Oferir a la població un lloc on dipositar de manera selectiva els materials de difícil recollida
domiciliària, com ara els catalogats d’especials i que formen part de la fracció inorgànica de les
deixalles domèstiques, així com els voluminosos i la runa.

•

Atendre al públic d’una forma que incentivi la participació i fomenti la sensibilització ambiental
als usuaris per convertir la deixalleria en un centre d’educació ambiental permanent.

•

Permetre la recepció diferenciada dels diversos materials que formen part dels residus
municipals i dels assimilables a municipals en contenidors adients per a cada residu, tot facilitant
i complementant d’aquesta manera la seva recollida selectiva. El funcionament i la gestió han de
ser preventius i han de facilitar i assegurar que la deixalleria sigui un centre de recuperació (i no
un centre de transferència de residus) tot incentivant la conscienciació i la participació dels
usuaris.

•

Orientar les fraccions seleccionades vers la reutilització, la recuperació i el reciclatge tot donant
especial importància a l’obtenció del rebuig mínim.

•

Desballestar els residus mixtes per poder-ne valoritzar el màxim de materials

•

Orientar les fraccions seleccionades vers la valorització sempre que sigui possible
econòmicament i tècnicament.

•

En cas de no ser possible la valorització dels materials, gestionar de manera correcta el residu
que se’n derivi, tot ajudant a evitar la problemàtica dels abocaments incontrolats.

•

Garantir que la gestió dels residus es realitzi amb un alt nivell de protecció del medi ambient.

•

Mantenir el funcionament de l’Espai de la BANKETA com un espai de recuperació, reparació,
formació i sensibilització ambiental i desenvolupar-lo com a punt de d’intercanvi de productes,
especialment mobles, electrodomèstics, roba, etc. per tal d’ampliar la funció de la deixalleria i
que esdevingui un lloc d’ intercanvi, reparació, autoreparació i reutilització.

•

Servei de lloguer de vaixella reutilitzable.

•

Distribuir les saques per recollida de restes vegetals (té un cost per l’usuari de 2 euros que cobra
l’Ajuntament).

•

Distribució de cubells de 10 litres per la recollida porta a porta i cubells airejats per la recollida de
la fracció orgànica a la cuina als ciutadans que ho demanin (cal prendre nota de l’adreça).

•

Distribució de compost, restes vegetals triturades i llenya.

•

Fer-se càrrec del cost dels subministres (electricitat, aigua, telefonia...)

Objecte d’aquest contracte abastarà els aspectes següents:
•
•
•
•

Neteja de la deixalleria i zones immediatament properes.
Manteniment de la deixalleria (incloent el control tècnic-sanitari) i de la maquinària.
Manteniment de les zones verdes de la deixalleria. Es valoraran les propostes d’enjardinament
especificades per les empreses licitadores en l’apartat d’organització del servei de les pliques.
Informació ambiental i assessorament als usuaris de la deixalleria.

4.2. Titularitat del servei
El servei és titularitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i, per tant, restarà sota la direcció i
el control de l’Ajuntament, el qual podrà modificar-lo i suprimir-lo, així com exercir les atribucions
que li confereix la normativa vigent.
4.3. Residus que s’han d’acceptar a la deixalleria
A la deixalleria municipal s’acceptaran residus especificats a l’annex 15 (on també hi ha detall del
sistema d’emmagatzematge). El llistat pot ser ampliat a criteri dels Serveis Tècnics municipals i les
noves vies de valorització que puguin aparèixer.
L’ordenança fiscal núm. 29 estableix les taxes que regeixen per l’aportació de determinats materials a
la deixalleria. A la deixalleria no es cobra directament, sinó que a través de el programa informàtic de
control d’entrades és l’Ajuntament qui passa la carta de pagament a l’usuari. El quadre de taxes es
pot consultar a l’annex 16.
S’acceptaran els residus dipositats per la Brigada Municipal i empreses adjudicatàries d’altres serveis
municipals (recollida de residus...), sense pagament, a criteri municipal.
4.4. Residus i materials que no s’han d’acceptar a la deixalleria
En cap cas no s’acceptarà el lliurament a la deixalleria dels materials que s’especifiquen a
continuació:





Materials sense classificar (barrejats , com escombraries domèstiques)
Residus industrials
Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies, laboratoris o
veterinaris
Medicaments









Restes de menjar
Deixalles o femtes produïdes en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans d’altres
establiments similars tant públics com privats.
Residus radioactius
Residus generats per activitats mineres o extractives
Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació (dejeccions ramaderes)
Residus explosius i derivats de les armes de foc
Qualsevol altre material que, pel seu contingut o forma de presentació, pugui qualificar-se de
perillós.

Aquesta relació és susceptible de ser modificada segons el que estableixi en cada moment la
normativa aplicable.
L’encarregat de la deixalleria haurà d’informar l’usuari de la raó de la no acceptació del material i de
les possibilitats de gestió que s’estableixen.
Davant dubtes d’un determinat residu s’informarà immediatament als Serveis Tècnics municipals
perquè, conjuntament amb el gestor de l’activitat, valorin la possibilitat d’acceptar la càrrega. A
aquest efecte, l’encarregat/da de la deixalleria prendrà les dades necessàries per poder localitzar
l’usuari en qüestió i informar-lo de la decisió presa.
Caldrà atendre les especificacions incloses a l’apartat “Criteris d’acceptació de residus” del present
document.
4.5. Usuaris de la deixalleria
Tal i com indica el decret 1/2009, de 21 de juliol, del text refós de la llei reguladora dels residus, la
deixalleria haurà d’oferir el seu servei a particulars, comerços, oficines i serveis i petites activitats
empresarials.
A cada usuari nou se li lliurarà el carnet d’usuari per tal que pugui gaudir de la bonificació establerta.
La infraestructura i el programa informàtic associat al sistema de control d’entrades i sortides és
propietat municipal. L’empresa adjudicatària n’ha d’assumir les quotes mensuals.
La deixalleria, com a element d’educació ambiental, podrà ser visitada amb finalitats pedagògiques i
educatives. Per això haurà de rebre qualsevol centre, institució, organisme o particular que vulgui
visitar-la. Les visites es concertaran a través del responsable dels programes d’educació ambiental de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que es coordinarà amb l’empresa gestora del servei de
deixalleria municipal.
L’evolució de les visites a la deixalleria dels últims anys ha estat:

Evolució de visites a la deixalleria 2013-2018
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4.6. Gestió del servei municipal de deixalleria
Les empreses licitadores hauran de presentar tots els mitjans tècnics, humans i logístics necessaris
per dur a terme la gestió dels serveis de què són objecte aquest concurs.
Es valorarà l’oferta per part de les empreses licitadores de tallers i formacions per a la ciutadania en
matèria d’autoreparació i reutilització a l’espai BANKETA
Els materials recollits mitjançant el servei de la deixalleria municipal seran propietat de l’Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans, que es farà càrrec dels costos de gestió dels materials i rebrà els
ingressos per la venda de material, per preus públics i els SIGs.
L’empresa concursant haurà de presentar una proposta de gestió dels serveis de què és objecte
aquest concurs; en concret, una proposta que integri la gestió de la deixalleria PALAU PUNT NET i de
l’espai de preparació per a la reutilització i reparació, La BANKETA. Es valorarà de manera molt
important la incorporació de personal amb l’objectiu de facilitar la inserció de treballadors amb
dificultats d’inclusió social i laboral. La proposta haurà de reunir com a mínim la informació que
s’indica en els següents apartats:

4.6.1. Horari del servei
L’horari actual d’atenció al públic és de dimarts a dissabte de 9:30h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h i
diumenges de 9:00h a 14:00h.
L’horari establert inicialment es podrà modificar previ acord entre l’Ajuntament i l’empresa gestora,
després de l’experiència de funcionament i segons les necessitats del servei.
A la deixalleria, en l’horari d’atenció al públic, hi haurà sempre dos operaris.
Les feines de manteniment es realitzaran els dies i en l’horari de menys afluència dels usuaris.

4.6.2. Recepció de residus
La recepció de residus es durà a terme sempre en contenidors adequats a les seves característiques.
Els contenidors que existeixen actualment a la deixalleria, així com els que pugui introduir
l’adjudicatari com a millora, seran propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, tot i que el
bon manteniment dels mateixos serà responsabilitat del adjudicatari.
A la deixalleria, serà l’usuari, en general, l’encarregat de dipositar cada material en el seu contenidor,
prèvia informació per part de l’encarregat de la deixalleria. Per als residus especials, però, es
requerirà la presència de l’encarregat de la deixalleria per manipular-los, identificar-los i etiquetarlos. Els residus especials no es poden dipositar directament a terra. Així mateix, el personal de la
deixalleria ajudarà els usuaris que ho sol·licitin en les operacions de descàrrega.
Aquells residus que l’encarregat de la deixalleria determini que poden ser valoritzats i/o reutilitzats,
portat tan pel servei municipal de recollida de voluminosos com per particulars, seran descarregats
en el magatzem de voluminosos o allà on indiqui.
En tot cas, i per tal d’evitar incidències a l’interior del recinte, la circulació dels vehicles es limitarà
estrictament al sentit assenyalat a la instal·lació o bé indicat per l’encarregat de la deixalleria. En cap
cas es permetrà aparcar cap cotxe particular de cap treballador/a dins del recinte de la deixalleria
municipal.
L’empresa adjudicatària s’ha de responsabilitzar de mantenir un mínim de capacitat de recepció per
a cada tipus de material, buidant els contenidors amb l’antelació necessària per permetre la recepció
de tots els materials, sense que es produeixin saturacions de contenidors.

4.6.3. Criteris d’acceptació de residus
En l’oferta de l’empresa caldrà especificar els criteris d’acceptació a aplicar per a la recepció dels
residus, sobretot pel que fa als catalogats com a especials, per tal de no posar en perill la salut i la
seguretat dels operaris i dels usuaris. Si no pot acceptar els residus aportats a la deixalleria, haurà de
gestionar la derivació a un gestor autoritzat.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària es pot reservar el dret d’acceptar residus especials que es
lliurin en mal estat, o bé que no puguin ser identificats correctament.

4.6.4. Transport dels materials
El transport de materials als diferents gestors autoritzats el realitzarà l’empresa adjudicatària del lot
1 de servei de recollida de residus.

4.6.5. Espai de reutilització i reparació La BANKETA

La BANKETA és l’espai que promou la reutilització per tal que els recursos no esdevinguin residus
abans d’haver esgotat la seva vida útil i minimitzar-ne la seva producció, i la preparació per a la
reutilització en el cas de residus que es poden recuperar, com a vies prioritàries de gestió.
És responsabilitat de l’adjudicatari mantenir l’espai de La BANKETA net, ordenat i en condicions per
portar a terme satisfactòriament la preparació per a la reutilització.
El servei de reutilització i preparació per a la reutilització consta de les següents fases:
a) Entrada de productes
L’entrada de productes a la BANKETA pot venir directament de persones usuàries de la deixalleria o
de la recollida de voluminosos, tan sigui concertada com de voluminosos abandonats. Com també de
la reparació de residus entrats a la deixalleria, a excepció dels discos durs informàtics, per preservar
la protecció de dades.
b) Registre de productes.
Tot producte disponible per a la seva reutilització s’ha de registrar al programa informàtic amb les
característiques del producte, pes i foto. S’ha d’imprimir una etiqueta amb el codi que dona el mateix
programa i s’enganxa al producte.
A excepció dels objectes de decoració de mida petita i llibres que podran ser lliurats a qualsevol
persona usuària de la deixalleria.
c) Lliurament de productes
S’ha de registrar el lliurament del producte a una persona usuària, mitjançant la inscripció del seu
número de la Targeta de Serveis Municipals, i la signatura de la carta de compromís.
Els productes que transcorregut un temps i per necessitat d’espai, no hagin tingut sortida via
reutilització, tornaran a entrar a la deixalleria com a residus.
L’Ajuntament facilitarà un manual d’ús del programa informàtic de control d’entrades i sortides de la
deixalleria, així com de les instruccions pel control de productes reutilitzats.
Els usuaris que portin a la deixalleria un producte reutilitzable hauran de comunicar-ho, permetre les
comprovacions que es considerin i dipositar el producte on indiqui la persona responsable.
L’empresa ha de garantir que a l’espai BANKETA hi hagi diversitat de productes a disposició de la
ciutadania, però això no treu que l’empresa pugui vendre aquests materials, si disposa d’una via per
fer-ho.
A l’annex 17 es pot consultar els materials reutilitzat en aquest espai durant l’any 2018.

4.6.6. Servei de lloguer i rentat de vaixella i gots reutilitzables

L’Ajuntament ofereix a la ciutadania i a entitats i associacions del municipi (per a festes familiars o
actes de les entitats), un servei de lloguer de vaixella reutilitzable de fins a 300 comensals i 1.000 gots
de plàstic reutilitzables de 380 cc.
Elements disponibles:
Plats
Soper
Grans
Postres
Coberts
Forquilla
Ganivet
Cullera
Cullera de postres
Gots
Cafè
Copa de cava
Plàstic retornable
Altres
Porró
Gerra
Safata
El préstec és gratuït. Només s'ha d'abonar el cost de les peces perdudes o trencades.
El lloguer de la vaixella implica l’aportació d’una fiança. La fiança serà retornada de manera íntegra,
sempre i quan aquesta estigui en bon estat i no manqui cap element.
El preu de les fiances i el cost de les peces perdudes o trencades el marcarà l’Ajuntament que també
serà qui
La vaixella i gots s’han de retornar sense restes de menjar i esbandits, tan nets com sigui possible.
En el moment de recollir la vaixella, es paga la fiança i s’acorda el dia de retorn.
L’Ajuntament posa a disposició de l’empresa adjudicatària tots els elements de la vaixella i gots de
plàstic reutilitzables, les caixes pel seu lliurament, i el rentaplats. També facilitarà el model d’albarà
d’entrega i retorn de la vaixella.
La gestió del servei de vaixella consta dels següents treballs:


Preparació de les comandes i lliurament del material, en condicions òptimes per a la seva
utilització

Caldrà posar les peces de vaixella sol·licitades ordenades i preparades dins les caixes corresponents.
L’empresa adjudicatària haurà de complimentar l’albarà de cessió de la vaixella per a la cessió
especificant les dades de l’entitat, identificació de l’acte i el nombre de peces lliurades, que l‘entitat
usuària haurà de signar.

L’Ajuntament confirmarà la disponibilitat de vaixella i gots a les entitats, segons les comandes
rebudes, i enviarà les peticions de vaixella i gots a l’adjudicatari abans de 48h del dia de lliurament.


Recepció, neteja i emmagatzematge del material

Després de rebre la vaixella a la deixalleria, l’adjudicatari revisarà el material retornat, completant
l’albarà de cessió de la vaixella on es faran constar les peces no retornades. L’entitat usuària haurà de
signar l’albarà complert, en el què s’identifiquen les peces lliurades i les peces retornades.
L’adjudicatari haurà de netejar la vaixella amb productes de neteja adients, eficaços i ecològics,
garantint la higiene i netedat de la vaixella.
Un cop netes les peces de les comandes, s’emmagatzemaran juntament amb la resta de la vaixella
dins les caixes corresponents, mantenint-la neta, a l’espai de la BANKETA de la deixalleria.


Gestió de la fiança

L’entitat adjudicatària cobrarà el dipòsit i en deixarà constància a l’albarà de cessió de la vaixella i
que es donarà a l’entitat usuària on s’especificarà la quantitat pagada en concepte de dipòsit.
Quan l’entitat usuària retorni les peces, l’empresa adjudicatària li retornarà els diners de la fiança,
sempre i quan aquesta estigui en bon estat i no manqui cap element. L’empresa adjudicatària
retornarà la quantitat que l’entitat havia deixat en dipòsit descomptant el valor de les peces no
retornades.


Reposició de les peces trencades

L’empresa adjudicatària ha de tenir sempre disponible la vaixella per a 300 comensals, i 1.000 gots
reutilitzables. En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es faran càrrec de la reposició de totes les
peces que s’hagin perdut o trencat al llarg del període de la contractació. Per a comprar les peces de
la vaixella a reposar, l’adjudicatari farà ús dels diners dels dipòsits que a les entitats usuàries se’ls hi
hagi anat descomptant en no retornar totes les peces de les comandes.
Així doncs, l’empresa adjudicatària haurà de retornar a l‘Ajuntament exactament les mateixes peces
que hagi rebut a l’inici del servei i que s’especificaran a l’inici del contracte, mitjançant un acord
signat per ambdues parts.

4.6.7. Conservació i manteniment
Pel que fa a la conservació i el manteniment de les instal·lacions i equipaments de la deixalleria,
l’empresa contractada haurà de vetllar com a mínim pels serveis següents:


Manteniment d’instal·lació, accessos i entorn en perfecte estat de netedat



Prendre les mesures oportunes per evitar que les aigües de pluja entrin i s’acumulin a l’interior
dels contenidors



Prevenció contra incendis



Prevenció d’accidents: l’empresa adjudicatària serà responsable de complir durant tot el termini
del contracte amb la normativa vigent de prevenció de riscos laborals. En el cas de trencament
d’un contenidor, s’haurà d’evitar el vessament de productes tòxics al medi. Qualsevol incident
s’haurà de notificar immediatament a les autoritats competents.



Soroll: les activitats que es facin a la deixalleria en cap cas han de produir sorolls o vibracions que
superin els límits permesos per la legislació vigent.



Olors: s’haurà d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent de la deixalleria. En el cas
que es detecti algun tipus d’olor s’haurà d’eliminar de manera immediata amb els mitjans
adequats.



Control de plagues: serà tasca de l’adjudicatari realitzar els tractaments de control de plagues
pertinents per a mantenir les instal·lacions en estat òptim.



Correcte funcionament de tota la maquinària: l’adjudicatari haurà de conservar les instal·lacions i
els materials existents a la deixalleria i fer les legalitzacions, revisions (inclou el calibrat i
homologació de bàscules), reparacions i reposicions que siguin necessàries per mantenir-les en
perfectes condicions d’ús.



L’empresa té l’obligació de mantenir i conservar en bon estat els contenidors, així com els seus
elements mòbils i reparar les anomalies que es puguin produir, inclosos danys o desperfectes de
tercers, al seu càrrec.



Senyalització: serà responsabilitat de l’adjudicatari l’actualització i el manteniment de la
senyalització de totes les instal·lacions objecte del contracte.



Altres: l’empresa haurà de presentar una proposta de calendari de neteja, conservació i
manteniment de les instal·lacions i dels equipaments adscrits. Tres mesos abans de la finalització
del contracte, l’empresa haurà de fer lliurament de les instal·lacions a l’ajuntament en perfecte
estat de conservació i funcionament.

4.6.8. Neteja de les instal·lacions
La neteja de l’oficina, bany, l’espai de la BANKETA, les instal·lacions de la deixalleria i els contenidors
es podrà realitzar amb mitjans mecànics i manuals. La neteja es realitzarà diàriament i sempre que
sigui necessari, per tenir les instal·lacions en perfecte estat de neteja i d’ordre tant al principi com al
final de la jornada. Les instal·lacions sempre han de donar l’aspecte d’un centre agradable i net.

4.6.9. Seguretat
L’adjudicatari haurà de tenir cura de l’estricte compliment de les normes de seguretat, tant en la
gestió del centre com en la manipulació dels materials, posant especial atenció en la prevenció dels
sinistres i accidents.
Així doncs, s’haurà d’evitar qualsevol situació de risc, tant per als operaris, per als usuaris, com per
als materials, en el desenvolupament de les activitats pròpies del centre.
Com a norma de gestió prioritària s’han de prendre les mesures necessàries per evitar els accidents i
les situacions de risc de les persones, equips i instal·lacions.
En cas de produir-se qualsevol incidència que afecti a les instal·lacions per un comportament
negligent per part del licitador, els costos que se’n derivin podran ser imputats al adjudicatari.
Així mateix, les condicions de treball han d’evitar qualsevol risc d’impacte al medi en el
desenvolupament de les activitats pròpies de la gestió de la deixalleria.
Al marge dels criteris i normes de treball, l’adjudicatari haurà d’assumir tres assegurances (de
responsabilitat civil, de continguts i continents, i de riscos ambientals)
El adjudicatari serà responsable que en les instal·lacions es garanteixi al màxim la seguretat de les
instal·lacions i de les persones.

4.6.10. Gestió informàtica de la informació
La deixalleria disposa d’un terminal tàctil que incorpora un lector de targetes per al control
d’entrades i sortides de material, i pel control de les entregues de saques per a la recollida de restes
vegetals.
En el cas del control d’entrades s’accepten entrades d’usuaris amb Targeta de Serveis municipals o
bé usuaris sense targeta (cal que es donin d’alta a la deixalleria amb el DNI). L’expedició de les
targetes de Serveis municipals es fa a l’Ajuntament (Servei d’Atenció Ciutadana).
L’empresa haurà de subministrar un ordinador per a les tasques de control de la deixalleria. A les
instal·lacions hi ha connexió a internet.

4.6.11. Elaboració de la informació estadística
L’empresa adjudicatària de la gestió de la deixalleria haurà de registrar totes les entrades i sortides (a
través del terminal de control). S’enregistraran dades referides a l’ús de la deixalleria per part dels
usuaris (entrades), sortides de residus, productes reutilitzats, saques per a la recollida de restes
vegetals entregades i control del lloguer de la vaixella i gots reutilitzables.
Dades referides a l’ús de la deixalleria per part dels usuaris: registre d’entrada

L’empresa contractada haurà d’elaborar una fitxa (a través del terminal de control o bé amb
ordinador) per a cada usuari que visiti la instal·lació. La fitxa ha de recollir, com a mínim, la
informació següent:
•

Dades generals
o data i hora
• Dades sobre l’usuari
o Tipus d’usuari (particular, comerciant, petit industrial,...)
o Nom i municipi de procedència
• Dades sobre el material aportat
o Tipus de material aportat
o Quantitat de material aportat (especificant-ne les unitats de mesura)
o Taxa o preu públic aplicat, si s’escau
• Observacions, reclamacions i queixes
Per als residus especials es portarà un control addicional que consistirà en anotar les dades personals
dels usuaris que aportin aquest tipus de residus i, en particular, el nom o empresa que efectua
l’aportació de material, adreça i telèfon, tipus de residu i quantitat, matrícula del vehicle, número de
l’entrada, observacions addicionals i signatura de la persona que ho porta.
Dades referides al control de sortida de materials de la deixalleria: registre de sortida
En el mateix programa informàtic, l’empresa adjudicatària haurà d’elaborar un llibre de registres de
sortida (a emplenar per l’operari de la deixalleria cada vegada que es produeixi la sortida d’algun
material) . En el llibre s’ha de recollir, com a mínim, la informació següent:
•

Dades generals:
o Data i hora
• Dades de sortida dels materials
o Tipus de material
o Codi del material
o Quantitat lliurada de material (especificant-ne les unitats de mesura)
o Tipus de contenidor, si s’escau
o Transportista (nom i codi, tipus de vehicle, matrícula,...)
o Destinació del material (empresa tractadora, nom i codi)
o Número de rebut de lliurament de material
o Incidències
Per completar l’obtenció de dades que permetin millorar el servei, l’empresa gestora posarà a
disposició dels usuaris, per als usuaris que el sol·licitin, un llibre de reclamacions amb les pàgines
numerades, el qual s’haurà de lliurar a l’ajuntament sempre que ho demani. En els informes
mensuals i anuals de la deixalleria, caldrà incorporar totes les reclamacions realitzades en el període
corresponent.

4.6.12. Elaboració d’informes mensuals de gestió de la deixalleria

La informació referent a les entrades d’usuaris, estan disponibles per als Serveis Tècnics municipals a
través del sistema informàtic associat al terminal tàctil.
Es requereix a l’empresa adjudicatària informació mensual associada a la sortida de materials. En
aquest sentit, abans del dia 10 es lliurarà a l’Ajuntament la relació de sortides de materials ordenats
per gestor i per data i sumant els quilos mensuals per a cada material. A l’annex 18 es pot veure el
model d’informe que s’està fent servir actualment (en format full de càlcul). A aquest informe
s’afegiran tots els albarans d’entrada a planta. En el cas dels materials transportats pel servei de
recollida de residus, els responsables d’aquest trasllat deixaran els albarans a la deixalleria.

4.7. Condicions del personal
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aportació de tota la logística i personal necessaris
per efectuar de manera correcta la gestió del conjunt d’instal·lacions objecte del contracte segons els
punts establerts al present plec.
Durant l’horari d’obertura al públic hi haurà d’haver, com a mínim, un operari de manera permanent
a la deixalleria per atendre correctament els usuaris; i un altre operari, que podrà fer les tasques que
convingui en cada moment (atenció a l’espai BANKETA, desballestament de mobles, servei de lloguer
i rentat de la vaixella...)
En el cas de la deixalleria, a més de la figura del coordinador/a del servei, hi haurà d’haver la figura
de responsable d’inserció social i laboral del/s treballador/s amb risc d’exclusió. L’empresa designarà
un responsable de desenvolupar el pla de formació i el seguiment de treballadors en procés
d’inserció per les seves dificultats d’inclusió social i laboral.
Les funcions d’aquest responsable seran:



Fer el seguiment de l’adaptació i evolució dels treballadors en procés de reinserció al seu lloc de
treball.
Assistir a les reunions de seguiment i control de la gestió de la deixalleria convocades per
l’Ajuntament relatives a la gestió dels treballadors

5. SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE FIBROCIMENT (lot 4)
El servei consisteix en la recollida i transport fins a dipòsit controlat que tingui autorització per rebre
aquests materials.
Es preveu un màxim de 10 recollides i transports de fibrociment amb un màxim de pes total de 1.000
kg.
L’empresa que presti aquest servei haurà d’estar inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc
d’Amiant).

L’Ajuntament notificació a l’empresa les ubicacions de les recollides. Per una mateixa recollida pot
haver més d’una ubicació.
L’empresa facturarà a l’Ajuntament en funció del número de punts de recollida i del pes del material.
El cost d’entrada al dipòsit controlat estarà inclòs en la facturació de l’empresa adjudicatària.
En cas que el número de recollides sigui superior a l’adjudicat, l’Ajuntament podrà ampliar-les
atenent als preus unitaris presentats a l’oferta de l’empresa adjudicatària.

6. PERSONAL
A les planificacions descrites en aquest plec s’ha establert una dotació de personal mínima, d’acord
amb l’experiència dels darrers anys.
En el Plec de clàusules administratives es detallen les condicions especials d’execució referents al
personal.
En l’oferta tècnica i econòmica el licitador presentarà la composició i estructura de la plantilla
necessària per a la realització dels serveis proposats, basant-se en la disponibilitat de persones de la
plantilla subrogada i en els seus perfils. El disseny de la plantilla haurà de ser de tal manera que
s’acompleixin les programacions dissenyades per a cada servei amb les freqüències requerides.
L’adjudicatari haurà de subrogar, a partir de la data i hora en què sigui efectiu el servei contractat, el
personal adscrit al servei actual de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria. El Plec
de Condicions Administratives conté la informació detallada del personal adscrit en el moment de
l’aprovació d’aquest plec, així com de les seves condicions contractuals.
La quantitat total de recursos humans necessaris inclourà les reserves, personal de substitució per
baixes, vacances, absentisme, etc., que no es puguin cobrir per contractacions temporals.
Més enllà del personal subrogat i de les substitucions per absències i vacances del mateix, caldrà que
l’adjudicatari aporti el següent personal addicional, ja sigui propi o adscrit a la contracta:
Per al lot 2 (neteja viària):
•

Durant 3 mesos l’any, 1 operària/operari addicional de reforç en època de caiguda de fulla
(variable en funció de la meteorologia de cada any), a jornada complerta

•

2 operàries/operaris addicionals pel servei de neteja viària

Per al lot 3 (deixalleria)
•

1 operària/operari (d’inserció social i laboral) addicional pel servei de deixalleria.

Coordinació
Les empreses adjudicatàries de cadascun dels lots, nomenaran una persona com a màxim
responsable de la coordinació, el compliment de les condicions de l’oferta que serà alhora
l’interlocutor amb els serveis tècnics municipals. En el cas dels lots 1 i 2 el coordinador serà la
mateixa persona, contractat a mitja jornada per cadascuna de les empreses adjudicatàries.
Totes les comunicacions que es facin des de l’Ajuntament cap a l’empresa adjudicatària es dirigiran a
aquest responsable que tindrà els poders suficients per actuar dins de la seva empresa per solucionar
els problemes que es presentin.
Les funcions d’aquest coordinador seran les següents:




Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió de la deixalleria convocades per
l’Ajuntament.
Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’Ajuntament consideri convenients.
Facilitar a l’Ajuntament tota la informació relativa a la gestió de la deixalleria que li sigui
demanada.

D’altra banda, l’empresa adjudicatària estarà obligada, sempre que li sigui indicat per part de
l’ajuntament, a coordinar la gestió dels seus serveis amb altres serveis municipals (recollida de
residus municipals, neteja viària, deixalleria, jardineria...).
Els coordinadors dels lots 1-2 i 3 hauran d’estar localitzables les 24 hores del dia i els 365 dies de
l’any per poder dirigir i coordinar aquelles actuacions que convingui emprendre per fer front a
qualsevol eventualitat i/o urgència.
El nomenament dels coordinadors haurà de tenir el vist-i-plau de l’Ajuntament, així com aquest
caldrà ésser informat/consultat en cas de qualsevol canvi al respecte.
Quan la persona coordinadora nominal d’un determinat servei no estigui disponible, haurà de
delegar les seves funcions en una altra persona, que també haurà de rebre el vist-i-plau de
l’Ajuntament, al qual caldrà haver comunicat la delegació amb suficient antelació. Igualment,
l’empresa adjudicatària haurà de facilitar a l’Ajuntament els noms, els telèfons, calendaris i franges
horàries en què els coordinadors dels serveis són localitzables, a fi que els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament puguin localitzar-los en tot moment.

Responsabilitats del personal
L’empresa adjudicatària haurà de vetllar perquè el seguiment d’incidències del servei sigui fruit d’una
voluntat de millorar el servei i, sobretot, els resultats ambientals.

L’empresa adjudicatària del servei haurà de garantir que tot el personal és responsable quant a la
comunicació amb els vilatans i que disposa de la formació ambiental suficient. Al Plec de clàusules
administratives es detalla els requeriments amb formació.
El personal disposarà de telèfon mòbil durant les hores de feina per tal que puguin ser localitzats en
qualsevol moment.
L’empresa comunicarà els números de telèfon a l’Ajuntament i li’n notificarà qualsevol modificació.

7. INSTAL.LACIONS FIXES
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa a disposició del contracte un edifici industrial ubicat al
Polígon Industrial Riera de Caldes, al costat de la deixalleria municipal. Les funcions bàsiques
d’aquesta instal·lació són les següents:


Dependències per al personal: vestuaris i equipament sanitari



Oficina tècnica i administrativa



Magatzem per a estris necessaris de treball i estoc de contenidors



Aparcament per a tot el parc mòbil



Taller de manteniment i reparacions



Rentador i desinfecció

Aquest edifici l’hauran de compartir les empreses adjudicatàries dels lots 1 i 2. Les despeses de
subministres, manteniment del local, buidat del dipòsit d’aigües grises, control de plagues i prevenció
d’incendis les assumirà íntegrament l’empresa adjudicatària del lot 1.
Les característiques principals de l’edifici industrial propietat de l’Ajuntament són les següents:


Superfície total del terreny: 2.280,66 m2



Edifici amb dues plantes: planta baixa i planta interior d’entresol



Superfície de la planta baixa: 350 m2



Superfície de la planta d’entresol: 67,18 m2



Superfície d’espai exterior: 1.930,66 m2

A l’annex 19 figuren els plànols de la instal·lació, amb la corresponent distribució de les
dependències.
Totes les despeses relacionades amb la gestió i el manteniment de la instal·lació es consideraran
incloses en el concepte de despeses generals d'estructura del pressupost de l’adjudicació.
Les empreses adjudicatària haurà de fer-se càrrec del manteniment de la base dels serveis per tal de
garantir òptimes condicions de neteja, seguretat, estètiques i d’ordre. En especial, la gestió que les
empreses adjudicatàries realitzin de la instal·lació haurà de tenir en compte:


El compliment de qualsevol mena de normes i/o ordenances aplicables (higiene, seguretat, medi
ambient) a la instal·lació.



El desenvolupament d’una recollida selectiva acurada dels residus que es generin interiorment.

Una altra instal·lació fixa que aporta el municipi és la deixalleria, que està ubicada al carrer Santa
Margarida de Boada Vell, Polígon Industrial Riera de Caldes. Lot 3.

9. MITJANS MATERIALS FUNGIBLES
A més dels materials fungibles que es derivin dels serveis proposats, seguidament s’apunten
determinats materials que caldria considerar especialment.
9.1. Productes de neteja
S’utilitzaran productes de neteja que, garantint uns bons resultats de neteja, tinguin una composició
que minimitzi els seus impactes ambientals i per a la salut de les persones.
9.2. Aigua
L’Ajuntament indicarà els hidrants que es poden fer servei tant per la neteja de contenidors com per
les màquines escombradores.
Les empreses compliran en tot moment amb els protocols de control de la legionel·losi.
10. SEGUIMENT I INSPECCIÓ

El control tindrà per objecte l’avaluació tant de la qualitat del resultat de les prestacions i serveis com
de la forma com aquests s’han dut a terme, així com del compliment de les diferents disposicions que
fan referència als medis humans i materials dels equips de treball i a les mesures de prevenció,
seguretat i senyalització.
Els licitadors presentaran en la seva oferta la proposta de “fulls de seguiment” de rutines, on
constarà la verificació sistemàtica conforme les operacions més importants s’han realitzat
correctament i s’inclouran les incidències detectades.
L’Ajuntament podrà modificar o ampliar els criteris i la sistemàtica de detecció d’incidències i de
seguiment de les tasques efectuades.
La tasca inspectora dels Serveis Tècnics Municipals no ha de ser limitada, a la qual cosa l’adjudicatari
contribuirà posant a disposició dels tècnics competents tota la informació que li sigui requerida, per
tal de clarificar o comprovar l'estat de la prestació de cadascun dels serveis que aquest model de plec
preveu.
Les empreses lliuraran als Serveis Municipals, abans del dia 10 de cada mes, un informe exhaustiu
sobre el desenvolupament dels serveis del mes natural anterior. Aquest informe contindrà, com a
mínim, els albarans d’entrada a les plantes de tractament de residus, una còpia de tots els fulls de
seguiment de les diverses rutines i una avaluació d’aquests, especialment de les incidències, que
s’hauran de presentar de forma que es puguin prioritzar les accions a emprendre al respecte.
Les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3 posaran a disposició de l’Ajuntament un telèfon
d’atenció durant les 24 hores per tal de procedir a la comunicació d’una urgència en el cas que així es
requereixi.
11. CONTROL DE QUALITAT
El control de qualitat es basarà en la programació, disponibilitat de recursos i prestació del servei.
11.1.

Programació

L’adjudicatari aportarà un pla de treball amb la periodicitat adequada que consistirà en un calendari
de programació amb la relació de totes les tasques a realitzar i el detall dels equips que hi són
destinats, tal i com s’ha especificat al llarg dels diferents apartats (fulls de seguiment).
El control consistirà a comprovar que la programació s’ajusta als serveis i freqüències requerits al
present model de plec de condicions i/o a les modificacions que periòdicament hi introdueixi
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
11.2.

Disponibilitat de recursos

Aquest control consisteix a comprovar que es disposa de tot el parc mòbil acordat i que aquest es
troba en correcte estat de funcionament. Aquest control també es aplicable a les instal·lacions fixes.
També caldrà controlar el nombre de treballadors adscrits a la contracta i la seva situació laboral.
11.3.

Prestació del servei

S’entén que el control de qualitat és una eina per a la millora del servei i una manera de testar que la
feina que es realitza per part de l’adjudicatari és la que recull en el present document. Es controlarà
de manera aleatòria la presència i composició de l’equip en el punt previst segons la programació i es
comprovarà que la tasca realitzada sigui la prevista en el model de plec de condicions.
11.4.

Les optimitzacions i modificacions del servei i del contracte

La prestació dels serveis no ha de ser estàtica, sinó que haurà d’estar oberta a modificacions a fi i
efecte de millorar-ne l’eficiència, la qualitat i els resultats. Haurà de ser, per tant, objecte d’un procés
sistemàtic d’actualització per acord d’ambdues parts. Igualment, en el supòsit de que determinades
circumstàncies (tècniques, programàtiques, normatives o d’altra naturalesa) ofereixin opcions
fefaents de canvi en les condicions de prestació del servei que en suposin una millora substancial i
que, per tant, es puguin considerar d’interès públic, l’empresa adjudicatària, sens detriment dels seus
beneficis, amortitzacions o altres interessos, haurà d’estar predisposada a reinterpretar la prestació
mitjançant els preus unitaris requerits en el present model de plec.
11.5.

Correcció

Aquesta s’haurà de dur a terme de forma immediata quan es detecti que un servei no ha estat
realitzat de la manera correcta i l’adjudicatari té la possibilitat de solucionar la incidència dins un
període prudencial en funció del servei de que es tracti.

12. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA

Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte tècnic i econòmic de la seva gestió per a
cadascun dels lots al que vulguin participar.
Aquests documents hauran d’incloure, com a mínim, la informació següent:
12.1.

Lot 1. Servei de recollida de residus

Projecte tècnic (sobre B) (màxim 100 pàgines, amb els corresponents annexes)
Per a cadascuna de les recollides i serveis:



Organització del servei: recorreguts, rendiments, horaris de treball, calendari de prestació...



Mitjans personals.



Mitjans materials: Pla de manteniment.



Pla de seguiment i inspecció dels serveis.



Model d’informe mensual dels serveis.



Definició dels paràmetres de qualitat exigibles per a cada servei.

Del projecte tècnic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):


La proposta organitzativa del servei.



Les millores tecnològiques de seguiment dels serveis.



La gestió de residus fora dels contenidors i el control de desbordaments.



El manteniment de contenidors.



El manteniment de vehicles i maquinària.



La proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.



La millora contínua i la flexibilitat del servei.

Memòria econòmica (sobre C)
La memòria econòmica contindrà el següent contingut mínim.
 Desglossament, en termes de cost anual, de tots els serveis, atenent al cost de personal i
maquinària, i a la dedicació que correspongui a cada servei. Els serveis als que s’ha de presentar
el desglossament econòmic són:
Servei de recollida porta a porta de la fracció orgànica.
Servei de recollida porta a porta de la fracció resta.
Servei de recollida de bolquers a les escoles bressol i recollida de resta del CAP i Servei de recollida
de residus abandonats en trama urbana (punts negres).
Servei de recollida de les fraccions paper i cartró, vidre i envasos en contenidors de càrrega superior.
Servei de recollida de paper i cartró comercial.

Servei de neteja i manteniment de contenidors.
Servei de recollida de residus voluminosos.
Servei de recollida de residus vegetals.
Servei de recollida d’abocaments en medi natural.
Servei de buidat dels contenidors de la deixalleria municipal.
Subministrament i buidat de contenidors del mercat setmanal.
Servei d’un informador/a ambiental.



Pressupost anual. Com a resum cal complimentar el següent quadre:
€/any

Despeses de personal
Despeses d'explotació
Import total dels serveis
Despeses generals

%

Benefici industrial

%

import ofert sense IVA

Del projecte econòmic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):


La millora en el preu ofert.



Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de treball.



Millora del salari de les persones treballadores. Cal presentar el quadre que figura a l’annex 21
per valorar aquest criteri.

12.2.

Lot 2. Servei de neteja viària

Projecte tècnic (sobre B) (màxim 100 pàgines, amb els corresponents annexes)
Per a cadascun dels serveis:



Organització del servei: recorreguts, rendiments, horaris de treball, calendari de prestació...



Mitjans personals.



Mitjans materials: Pla de manteniment.



Pla de seguiment i inspecció dels serveis.



Model d’informe mensual dels serveis.



Definició dels paràmetres de qualitat exigibles per a cada servei.



Neteja del mercat ambulant.



Neteja i distribució de contenidors en actes festius.

Del projecte tècnic es valorarà (segons consta la Plec Administratiu):


La proposta organitzativa del servei.



Les millores tecnològiques de seguiment dels serveis.



La neteja del mercat ambulant.



La neteja dels actes festius.



El manteniment de vehicles i maquinària.



La proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.



La millora contínua i la flexibilitat del servei.

Memòria econòmica (sobre C)
La memòria econòmica contindrà el següent contingut mínim.
 Desglossament, en termes de cost anual, de tots els serveis, atenent al cost de personal i
maquinària, i a la dedicació que correspongui a cada servei. Els serveis als que s’ha de presentar
el desglossament econòmic són:
Servei de neteja viària
Servei de neteja i distribució de contenidors als actes festius.
Servei de neteja del mercat setmanal



Pressupost anual. Com a resum cal complimentar el següent quadre:
€/any

Despeses de personal
Despeses d'explotació
Import total dels serveis
Despeses generals

%

Benefici industrial

%

import ofert sense IVA

Del projecte econòmic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):


La millora en el preu ofert.



Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de treball.



Millora del salari de les persones treballadores. Cal presentar el quadre que figura a l’annex 21
per valorar aquest criteri.

12.3.

Lot 3. Servei de gestió de la deixalleria municipal

Projecte tècnic (sobre B) (màxim 100 pàgines, amb els corresponents annexes)


Organització del servei: tasques assignades als treballadors, horaris, calendaris, proposta de
tallers de reciclatge i reparació, proposta d’assessorament en autoreparació...



Mitjans personals.



Mitjans materials.



Pla de seguiment i inspecció dels serveis.



Model d’informe mensual dels serveis.



Definició dels paràmetres de qualitat exigibles per a cada servei.



Actuacions en sensibilització ambiental.

Del projecte tècnic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):


La proposta organitzativa del servei.



Proposta de sensibilització ambiental.

Memòria econòmica (sobre C)
La memòria econòmica contindrà el següent contingut mínim.
 Pressupost anual. Com a resum cal complimentar el següent quadre:
€/any
Despeses de personal
Despeses d'explotació
Import total dels serveis
Despeses generals

%

Benefici industrial

%

import ofert sense IVA

Del projecte econòmic es valorarà (segons consta al Plec Administratiu):


La millora en el preu ofert.



Realització de tallers de reciclatge i reparació.



Hores d’assessorament en autoreparació.



Salari de les persones treballadores. Cal presentar el quadre que figura a l’annex 21 per valorar
aquest criteri.

12.4.

Lot 4. Servei de recollida i transport de fibrociment

Projecte econòmic

Es presentarà:


Cost anual desglossat, que englobi 10 recollides, amb un màxim de 1.000 kg de material.

Es valorarà únicament la millora en el preu ofert.

