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Eix de reforç durant el 3r, 4t i 5è any del contracte.........................................20

1 INTRODUCCIÓ
L’any 2017, a Sant Just Desvern, s’ha recollit separadament el 53.7% del total de
residus generats amb un sistema de recollida de residus basat en bateries de 5 fraccions
amb contenidors de càrrega posterior molt properes al ciutadà, complementat amb una
recollida comercial i d’equipaments en eixos comercials i per alguns grans productors.
Aquest sistema que ja fa més de 12 anys que funciona i està consolidat, afavoreix la
participació i els bons resultats de recollida selectiva, i alhora continua gaudint d’una
acollida generalment positiva per part de la població.
De forma complementària, la neteja viària del municipi també manté un nivell de
resultats i satisfacció relativament alt.
Els últims anys, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert un període de reflexió
sobre com ha d’evolucionar el servei de recollida de residus en el futur, ja que els
nivells de recollida selectiva s’han estancat i encara hi ha un potencial ampli de millora.
Alhora, els requeriments de la nova normativa europea, que determina que caldrà arribar
a uns objectius de reciclatge del 50% el 2020 i 65% el 2035, i les directrius del
PRECAT20 porten a un nou escenari amb unes necessitats de fer més esforços i un salt
en la participació ciutadana i de les activitats en la gestió dels residus.

-

Mantenir l’estructura bàsica del model de recollida i neteja.

-

Optimitzar els serveis i millorar encara més la seva qualitat.

-

Incrementar la participació i millorar els resultats de recollida selectiva en
quantitat i qualitat de cara a aconseguir els objectius marcats. Específicament,
desplegant en la seva totalitat la recollida comercial porta a porta.

-

Implementar eines Smart City i TIC per a la gestió i seguiment del servei, com tag
RFID, targetes d’identificació i tancaments amb identificació als contenidors de
via pública, GPS als equips mòbils, sensors de treball, plataforma de gestió de la
informació i seguiment, APPs de gestió i seguiment d’incidències, etc.

-

Mantenir i avançar en la qualitat de neteja del municipi i la percepció de bona
presència de l’espai públic.

-

Disposar d’una bona imatge del servei de neteja i recollida.
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En aquest marc, l’Ajuntament requereix un servei de suport del seguiment i control del
nou contracte de recollida i neteja i d’activitats complementàries de comunicació,
educació i seguiment de la participació per tal d’assolir els objectius, plantejant i
desenvolupant un procés de millora contínua.
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En aquest marc, els objectius del nou contracte del servei en l’àmbit de recollida de
residus i neteja viària seran els següents:

Aquest suport resulta encara més necessari amb la nova implantació dels serveis de
recollida comercial ampliada a tot el municipi i del nou model de contenidors amb
tancament i identificació electrònica.

1.1 Objecte del contracte
El present plec té per objecte determinar les condicions que regiran el contracte de:
LOT 1
-

Seguiment, inspecció i control de l’empresa contractista en el marc dels serveis de
recollida de residus i neteja viària.

-

Seguiment de la participació i resolució d’incidències de les persones usuàries en
el marc dels serveis de recollida de residus comercial i domèstica.

-

Activitats d’educació, comunicació i sensibilització del nou servei de recollida i
altres serveis

Aquestes activitats es duran a terme durant tota la nova contracta del servei de recollida
de residus i neteja viària.
LOT 2
Elaboració i execució d’un Pla de comunicació, l’objectiu principal del qual ha de
ser sensibilitzar i informar la ciutadania de la implantació dels nous serveis de
recollida, tenint en compte quatre eixos d’actuació diferenciats:
•
•
•
•

Informar tota la ciutadania del canvi de model de recollida de residus al
municipi, tant del comercial com del domèstic.
Informar i sensibilitzar al sector comercial de la implantació del nou
sistema de recollida de residus comercials
Informar i sensibilitzar la ciutadania de la implantació, que es farà per
fases, de les noves bateries de contenidors amb targetes d’identificació.
Accions comunicatives de reforç que permetin incidir en les accions
iniciades en la fase d’implantació i/o corregir comportaments
sobrevinguts per facilitar l’assoliment de l’objectiu principal.

Mentre els tres primers eixos estan pensats per dur a terme durant els dos primers anys
de contracte, les accions de reforç del darrer eix estan previstes pels darrers tres anys,
tot i que també podran dur-se a terme, si fos necessari, durant els dos primers.

1.2 Àmbit d’actuació
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Els serveis i recursos sobre els quals s’han de desenvolupar les activitats del present
plec són els següents:
-

Servei de Neteja Viària.
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-

-

Servei de Recollida de Residus:
•
•

-

Recollida comercial i equipaments porta a porta
Recollida domiciliària amb bateries de contenidors pròximes de les 5
fraccions principals i amb el sistema de tancament i identificació
electrònica per la fracció Resta i FORM.

Els equips, materials i instal·lacions assignats al contracte.

L’àmbit geogràfic d’aplicació del contracte és el municipi de Sant Just Desvern.
Per més detalls veure Plec condicions tècniques del contracte de recollida i neteja viària
de Sant Just Desvern:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idCap=4343415&idDoc=33059113

1.3 Condicions de prestació dels serveis
El servei contractat haurà d'executar-se amb estricta subjecció a les instruccions dels
plecs annexos al present plec.
L’oferta de l’empresa licitadora (o empresa licitadora de cada LOT) que resulti
adjudicatària serà presa en consideració per establir el preu dels serveis (i els
corresponents preus unitaris) i la configuració bàsica d’aquests, respectant tots els
serveis i la seva definició al llarg de tota la contracta. De tal manera, l'empresa
contractada haurà de seguir, en el curs de la realització dels treballs, totes les definicions
i els detalls d'execució continguts a l’esmentada documentació.

-

Afavorir i corresponsabilitzar-se en l’acompliment de la jerarquia de gestió de
residus marcada per la normativa i el PRECAT20.

-

Coordinar-se de forma efectiva amb l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del
servei de recollida i neteja.

-

Col·laborar i vetllar per la correcta implantació i bon funcionament dels serveis de
recollida i neteja, i especialment pel nou model comercial i domiciliari.

-

Col·laborar en el foment del correcte ús del sistema de recollida i en l’increment
de la participació.
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A més, l’empresa haurà de complir la normativa vigent aplicable en tot moment:
laboral, seguretat i salut, tributària, etc. (considerant també d’obligat compliment la
nova legislació que pugui sorgir durant l’execució del contracte).
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L’empresa contractada ha d’assumir els següents objectius:

1.4 Termini i fases d’implantació
L’inici de la present contractació està programada pel gener 2010. El calendari mensual
del període d’implantació del nou sistema de recollida (de gener 2020 a octubre 2021)
es pot consultar l’Annex 1.
El municipi s’ha dividit en 4 a 5 zones, en les quals s’anirà implantant el nou model
gradualment i es deixarà un marge de temps d’un mes i mig per veure el funcionament
dels contenidors amb tancament i la resposta de les persones usuàries. Seguidament, si
no es donen incidències grans, es reprendrà la implantació a les altres zones. Així doncs,
es preveu fer 4 a 5 fases de 30-50 bateries de contenidors agrupades (i avançar de forma
progressiva (total de 220 bateries completes) (Annex 2). La implantació de la recollida
comercial es farà en una sola fase i implicarà tots els comerços del municipi.
LOT 1
El termini de durada d’aquest contracte serà de cinc anys comptats a partir de la seva
formalització.
LOT 2
El termini de durada d’aquest contracte serà de cinc anys a partir de la seva
formalització.

1.5 Preu màxim de la licitació
Per més detalls veure Plec Administratiu.

2 PRESTACIONS DEL SERVEI DEL LOT 1

-

Seguiment, inspecció i control de l’empresa contractista en el marc dels serveis de
recollida de residus i neteja viària.

-

Seguiment de la participació i resolució d’incidències de les persones usuàries en
el marc dels serveis de recollida de residus comercial i domèstica.

-

Activitats d’educació, comunicació i sensibilització del nou servei de recollida i
altres serveis

A continuació es detallen cadascuna de les prestacions:

2.1 Seguiment, inspecció i control de l’empresa contractista en el
marc dels serveis de recollida de residus i neteja viària.
2.1.1 Objectius
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-

Revisar i validar la correcta execució del servei per part de l’empresa contractista
d’acord amb els paràmetres, mitjans i l’organització establerts (plec de condicions,
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Les prestacions del servei del LOT 1 són:

oferta i contracte signat) o en relació a les modificacions pactades amb
l’Ajuntament al llarg de la contracta.
-

Seguir la gestió d’incidències i conèixer els possibles desviaments del servei per
determinar si es deuen a una incorrecta excussió o a un dimensionament
incorrecte, per finalment determinar les possibilitats de corregir-ho.

-

Determinar l’afectació en la percepció de la ciutadania, l’estat de netedat de la via
públic i els resultats de gestió dels serveis de recollida i neteja al llarg de la
contracta.

-

Desenvolupar un procés de millora continua i optimització dels serveis amb la
informació recopilada i l'aprenentatge mutu.

2.1.2 Tasques a desenvolupar
-

Tasques de seguiment, inspecció i control de la prestació de cadascun dels serveis,
per tal de controlar els paràmetres d'execució i la qualitat d'execució.

-

Seguiment de l’execució de les ordres de treball.

-

Seguiment de la gestió d’incidències.

-

Aplicació del sistema qualitatiu de valoració dels resultats del servei.

-

Revisió de les certificacions mensuals.

-

Proposta de millores i optimitzacions del servei.

El control es durà a terme mitjançant un sistema de supervisió i d’inspeccions
representatiu de l’àmbit d’actuació. Les inspeccions seran de dos tipus: presencials (in
situ) i remotes (a partir de la Plataforma que s’implanti de gestió de serveis i els
informes vinculants, i l’App de l’empresa de recollida i l’empresa de gestió del servei
complementària) i caldrà fer-les compatibles amb l’horari dels serveis.
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El sistema de seguiment i control de prestació del servei s’estructurarà a partir la revisió
i validació dels següents elements:

Presència dels equips
Conformació dels equips
Horaris, rutes i parades
Compliments dels
protocols d’execució del
servei
Gestió d’incidències
/ordres de treball

Tipus de seguiment
Inspecció in situ, Plataforma
Inspecció in situ, Plataforma
Inspecció in situ, Plataforma

Períodes de seguiment
Mensual
Mensual
Mensual

Inspecció in situ, Plataforma
(alguns requisits)

Trimestral

Inspecció in situ, Plataforma

Setmanal
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2.1.3 Esquema del sistema de control i seguiment de la prestació del servei
que s’aplicarà a la nova contracta.

Estat del mobiliari, neteja
i manteniment
Contenidors amb
tancaments
Estat instal·lacions i
equips
Gestió de la informació i
TICs
Formació del personal

Inspecció in situ, Plataforma

Mensual
Setmanal pels
elements relacionats
amb els tancaments

Inspecció in situ, via
informes/certificats

Anual

Plataforma, informes

Mensual

informes/certificats

Anual

L’apartat 9 del Plec de Prescripcions Tècniques del servei de neteja viària i recollida de
residus regula els aspectes relatius al seguiment i control dels serveis. Les empreses
licitadores hauran de tenir en compte el seu contingut i ajustar les seves propostes als
requeriments inclosos en el dit plec i clàusula.
Aquest sistema de seguiment i control del servei proposat al plec tècnic es preveu
concretar i validar amb l’empresa contractista del servei de recollida i neteja a l’inici de
la contracta en funció de la definició dels serveis finalment contractats i s’actualitzarà
en funció de les necessitats i les possibles millores detectades al llarg de la contracta.
L’Ajuntament junt amb l’empresa de seguiment (partint de la seva oferta) elaborarà uns
protocols de seguiment i calendari de tasques seguiment i inspeccions anuals. Es
decidiran els serveis a inspeccionar d’acord amb les necessitats de cada moment i a
priori es repartiran les inspeccions de forma proporcional al pes de cada servei en
impacte o hores i tenint en compte les periodicitats apuntades per cada concepte.

-

Coneixement de zones amb un estat de netedat deficient
Coneixement d’equips amb baixos rendiments o deficiències
Aleatorietat
Queixes rebudes reiterades
Incidències detectades reiterades

Els protocols i la programació de les inspeccions podrà ser modificada/adaptada en tot
moment si l'Ajuntament ho considera necessari.
Mensualment es presentaran els resultats obtinguts en les tasques de seguiment als
responsables municipals en un informe recopilatori.
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Per altra banda, la Plataforma de Gestió del servei es programarà per part de l’empresa
contractista del servei de recollida i neteja per generar informes automàtics (amb
diferents periodicitats segons les necessitats) que també hauran d’estar revisats i
inclosos en l’informe de seguiment. En aquest procés de conformació dels informes de
la plataforma també participarà l’empresa de seguiment per coordinar la informació i
formats necessaris.
Els resultats de les inspeccions realitzades i els informes derivats serviran per aplicar les
correccions/penalitzacions a la certificació dels serveis de recollida i neteja de cada mes
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Altres criteris de selecció si es detecten irregularitats o incidències en alguns serveis
seran:

(l’Ajuntament es reserva la possibilitat de decidir agrupar la consolidació de resultats i
aplicació sobre la retribució cada tres o sis mesos).
2.1.4 Seguiment de l’execució de les ordres de treball
Cal preveure el seguiment i control de l’execució per part de l’empresa de recollida i
neteja de les ordres de treball donades pels tècnics municipals, derivades de serveis
extraordinaris, de serveis específics per actes i festes, etc.
Setmanalment es presentarà un informe dels resultats d’aquestes tasques de seguiment
de les ordres de treball, que pot basar-se amb els informes/dades que es creïn mitjançant
la Plataforma de Gestió del servei.
2.1.5 Seguiment de la gestió d’incidències del nou servei de recollida de
residus
Cal preveure un seguiment i control de la gestió i solució d’incidències principalment
via la Plataforma de gestió MAWIS (o altres vies que s’implementin per la seva
notificació: App de serveis que estarà connectada a la Plataforma, App per les persones
usuàries del servei de recollida, telèfons d’atenció municipals, etc.) i si cal presencial.
De forma específica, l’empresa adjudicatària haurà de fer un seguiment exhaustiu de la
gestió de les incidències relacionades amb els següents serveis, i ha d’organitzar-se per
realitzar tasques específiques de detecció d’aquestes incidències:

-

nou model de contenidors amb tancament i identificació (sistemes bloquejats o
oberts, no lectura de la targeta, bosses fora, desperfectes, desbordaments, etc.).
recollida comercial i equipament.
altres serveis com recollida gespa, voluminosos, etc.

Setmanalment es presentarà un informe dels resultats d’aquestes tasques de seguiment
de les incidències, que pot basar-se amb els informes/dades que es creïn mitjançant la
Plataforma de Gestió del servei.
2.1.6 Sistema qualitatiu i d’inspecció amb valoració dels resultats del servei
Es crearà un sistema qualitatiu de valoració dels resultats del servei i de l’estat de la via
considerant elements com:
Neteja via pública:
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-

Presència de taques
Presència de residus a terra
Presència de fulles en excés
Presència de males d’herbes
Presència de femtes
Presència d’orines
Presència de voluminosos/mobles i trastos

Recollida de residus (per fracció):
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-

-

Presència de residus fora dels contenidors
Presència de residus sobre els contenidors
Contenidors en mal estat
Sistemes de tancament de contenidors amb deficiències (es podran detallar per
tipologies més concretes)
Contenidors bruts
Contenidors amb males olors
Contenidors fora de la ubicació
Bosses abandonades

Altres
-

Papereres en mal estat
Papereres desbordades
Papereres sense bossa
Papereres amb bosses de residus
Dispensador de bosses en pipicans sense bossesAnimals morts
Cartells no autoritzats
Pintades de grafits

El sistema detallat serà proposat per l’empresa de seguiment i es validarà o ajustarà si
cal per a l’Ajuntament a l’inici dels serveis. També caldrà crear uns itineraris i horaris
definits en un inici que podran ser modificats si es creu convenient de forma acordada.
A priori la forma d’avaluar serà amb les següents opcions per a cada tipus de registre
avaluat:
deficiència SI trobada
deficiència NO trobada

El registre de les dades de les inspeccions es farà mitjançant un formulari tipus que
haurà de ser accessible en línia i es valorarà positivament l’aportació d’una App per
recopilar els registres que pugui georeferenciar els elements i afegir fotos.
En qualsevol cas, si en algun moment es creu necessari, es podran involucrar personal
de programes tipus LIFE o d’altres administracions o voluntaris prèviament formats i
assessorats o crear processos de Citizens Science on un grup de la ciutadania realitza la
ruta de forma col·lectiva i acompanyada per dinamitzadors. Si arriba el cas, l’empresa
adjudicatària del seguiment coordinarà aquestes activitats i impartirà la formació
necessària i seguirà realitzant les tasques de processament de dades.
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Les dades recopilades es consolidaran cada tres mesos durant els primers dos anys pel
servei de recollida de residus i neteja viària i cada 6 mesos per la resta del contracte i
s’aportarà un indicador final ponderant pels pesos de cada element i pel nombre de rutes
avaluades. Aquests pesos s’acordaran amb l’Ajuntament, i si cal, es podran basar en
enquestes realitzades a la ciutadania durant la fase de campanya del nou model.
El resultat d’aquestes valoracions qualitatives afectarà la retribució dels serveis de
recollida i neteja segons el que s’indica en el Plec tècnic dels serveis de recollida i
neteja.
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-

Les incidències detectades es comunicaran a l’empresa de serveis a través dels canals
que s’estableixin per tal de donar resolució.
2.1.7 Revisió de la certificació mensual
Es crearà un informe de revisió de la certificació mensual, en un termini màxim d’una
setmana des que es presenti la certificació per part de l’empresa de recollida i neteja.
Aquesta revisió cal que inclogui principalment i com a mínim:
-

Serveis efectivament realitzats d’acord amb el partes de treball i la informació de
seguiment de la Plataforma (incloent-hi tots els elements/funcionalitats vinculats).

-

Aplicació de descomptes derivats dels resultats de les tasques de seguiment i
control dels serveis.

-

Comparació amb el contingut dels plecs del contracte i la proposta tècnica i
econòmica de l’empresa.

El format de l’informe i els continguts s’acabaran d’ajustar a l’inici de la contracta i
podran ser modificables si s’escau.

2.2

Seguiment de la participació i resolució d’incidències de les
persones usuàries en el marc dels serveis de recollida de residus
comercial i domèstica.

-

Avaluar la participació i els resultats de recollida i funcionament del sistema

-

Realitzar la inspecció de bosses amb impropis o mal gestionades, per tal de
millorar i informar els comerços i les persones usuàries dels resultats obtinguts

2.2.2 Tasques a desenvolupar
Les tasques mínimes a desenvolupar són:
a) Seguiment de la resolució d’incidències relacionades amb el servei comercial
(veure apartat anterior). De forma específica, l’empresa de seguiment també
haurà de realitzar tasques de detecció d’aquestes incidències i notificació en
coordinació amb l’empresa de recollida.
b) Creació d’informes de participació, estadístiques i altres indicadors de resultat
de recollida i funcionament del sistema (a partir de la informació del seguiment i
les dades de la Plataforma de gestió del servei i de gestió dels tancaments de
contenidors- Mawis).
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c) Inspecció bosses amb impropis o mal gestionades, per tal de millorar i informar
els comerços i les persones usuàries dels resultats obtinguts:
•

Obriment de bosses dels contenidors de Resta, FORM i envasos
11
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2.2.1 Objectius

•
•
•

Obriment de bosses ubicades fora dels contenidors o abandonades
Control aleatori de bosses en el moment d’aportació
Control de fugues del sistema a les zones frontera

d) Participació en les tasques per l’obriment d’expedients sancionadors i seguiment
del procés.

2.3 Activitats d’educació, comunicació i sensibilització del nou servei
de recollida i altres serveis
2.3.1 Objectius
-

Donar suport a la posada en marxa i el funcionament del nou model de
contenidors amb tancament i identificació electrònica de les persones usuàries
domèstics

-

Donar suport al nou funcionament de la recollida comercial

-

Aconseguir que com a mínim el 95% de la població conegui el funcionament i les
condicions d’ús del nou model de recollida de residus

-

Realitzar el servei d’atenció a les persones usuàries via telefònica o via canal de
WhatsApp bidireccional o via l’App.

2.3.2 Tasques a desenvolupar
Les tasques mínimes a desenvolupar són:

•

2 persones educadores de carrer presents en cada zona en el període
d’implantació de cada fase (1-2 mesos). Fora del període d’implantació
aquestes persones educadores estaran informant en les zones ja
implantades, l`empresa a l’oferta presentarà la distribució de jornades i
horari durant la implantació i fora dels períodes d’implantació.

•

Aquestes persones educadores durant a terme com a mínim les següents
tasques:
 Resoldre els dubtes del veïnat i informar les persones usuàries de
tot el necessari respecte el nou model d’implantació. Informar les
persones usuàries domèstics i comercials i d’equipaments
(mitjançant visites periòdiques a les instal·lacions).
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 Fer un seguiment intensiu als punts de contenidors durant els 7
primers dies d’introducció dels nous contenidors.
 Seguiment i resolució de les incidències relacionades amb el
sistema. De forma específica, l’empresa de seguiment també
12
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a) Suport al funcionament del nou model de contenidors amb tancament i
identificació electrònica. Aquest suport es basarà com a mínim en:

haurà de realitzar tasques de detecció d’incidències i notificació
en coordinació amb l’empresa de recollida.
•

Habilitar un punt informatiu en un equipament municipal (o similar)
pre implantació durant els 7 dies abans de la implantació. Constarà de 2
persones educadores com a mínim. Cal proposar horaris flexibles de
matí, tarda i nits i adaptats a afavorir participació, incloent-hi caps de
setmana. Les persones educadores d’aquest punt informatiu com a mínim
realitzaran les següents tasques:
 Informar els veïnat de la zona en la qual es fa la implantació
respecte al nou model de recollida (funcionament, avantatges...).
També es resoldran dubtes i preguntes que puguin tenir les
persones usuàries.

 Entregar a les persones usuàries domiciliaris, de cara a facilitar la
recollida selectiva, els materials següents:
• Bosses trio
• Cubell reixat de FORM
• Bosses compostables. Considerant un repartiment inicial
d’1 paquet i un subministrament durant un any per aquells
habitatges que ho sol·licitin
Aquest material serà aportat per la contracta de recollida o per
l’Ajuntament i s’entregarà en els punts informatius.
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•

Habilitar un punt informatiu (o similar) durant la implantació (les
quatre primeres setmanes a contar a partir del 1r dia d’implantació).
Constarà de 2 persones educadores com a mínim. Cal proposar 2 torns ,
horaris flexibles de matí, tarda i nit i adaptats a afavorir participació,
incloent-hi caps de setmana. L’objectiu d’aquest punt informatiu és
arribar a les persones usuàries que no van poder passar pel punt
informatiu abans de l’inici de la campanya. Per tant, les tasques que durà
a terme aquestes persones educadores són:
 Les mateixes que les descrites en el punt informatiu fix
preimplantació.
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 Realitzar les taques de registre de les persones usuàries a la
Plataforma (amb totes les dades que siguin necessàries) que
s’habiliti per la gestió del tancament dels contenidors, la gestió de
protocols de protecció de dades, l’entrega dels elements
identificatius (targetes) vinculats a les persones usuàries. Les
persones usuàries hauran de signar un document que acrediti que
han rebut les dues targetes assignades per unitat familiar. Les
targetes s’hauran de vincular al cens. L’Ajuntament oferirà la
formació necessària per gestionar la plataforma i els accessos (i si
calen altres mitjans materials per realitzar aquesta vinculació amb
les TICs).

 Resoldre les incidències que puguin sorgir durant les primeres
setmanes de la implantació
•

Gestió de base de dades de les persones usuàries i distribució
d’elements identificació fora del període d’implantació de les
diferents zones: altes, baixes, canvis de perfils, pèrdua/ trencament de
targetes, etc.

•

Realitzar altres activitats de comunicació:
 Xerrades informatives a associacions veïnals, comunitats
privades i habitatges, mercat (fix i ambulant), altres equipaments,
etc. que es planifiquin amb l’Ajuntament
 Realitzar un reforç d’actuacions de comunicació en punts negres
on hi hagi problemes de bosses fora dels contenidors o
manipulacions del sistema (a les persones usuàries vinculades
que es detectin o en el punts de recollida).
 Realitzar el servei d’atenció a les persones usuàries via telefònica
via canal de WhatsApp bidireccional o via l’App.

•

1 visita inicial a tots els establiments comercials i equipaments per a
fer el cens de les persones usuàries i actualitzar informació. Decidir si
es generen fraccions en quantitat assimilables a domicilis (ús de
contenidors de carrer), assignar quins bujols necessitaran (volum i
unitats) i la possible ubicació dins establiment i en el moment de la
recollida. Determinar si és necessari l’ampliació o reposició de bujols per
aquells que ja en tenen. Cal preveure unes 400 visites, tot i que pot variar
en funció del cens concret/actualitzat de comerços (Annex 3).

•

1 visita per entregar els següents materials a les persones usuàries
comercials i equipaments de cara a facilitar la recollida selectiva:
 Cubells i contenidors per les diferents fraccions.
 Bosses homologades per la recollida d’envasos.
Caldrà preveure menys nombre de visites, ja que algues activitats seran
generadors assimilables als domiciliaris per totes les fraccions (uns 250).
Aquesta visita es realitzarà durant el mes abans de començar els serveis.
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El material per entregar serà aportat per la contracta de recollida o per
l’Ajuntament.
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b) Suport al funcionament de la recollida comercial:

-

Dur a terme les taques d’assignació de bujols i contenidors propis segons
necessitats i l’entrada a la base de dades de les persones usuàries comercials
amb les dades del comerç, les fraccions que generen i la vinculació amb els
TAGS de receptacle assignats. Realitzar els registres, vincular els bujols
xipats a la base de dades de les persones usuàries i a la plataforma de gestió.
Alguns dels comerços ja tenen bujols actualment, per tant, cal censar-los i
xipar-los. Els mitjans materials per realitzar aquesta vinculació amb les TICs
seran aportats per l’Ajuntament (sistema MAWIS de l’actual concessió de
l’empresa VALORIZA).

-

Els comerços que generin fraccions en quantitats assimilables a la
domiciliària hauran d’utilitzar els contenidors de la via pública. De forma
concreta, per aquells que requereixin l’ús dels contenidors de Resta i FORM
cal realitzar entrega de targetes identificatives i inclusió a la base de dades de
gestió de tancaments de contenidors. Aquesta entrega caldrà tenir-la en
compte durant la campanya d’implementació dels contenidors amb
tancament

-

Cal preveure un temps per si fossin necessàries algunes visites addicionals
en casos que es donin incidències

-

Seguiment dels establiments amb gestor propi per a assegurar que s’acredita
la correcta gestió i no fan servir serveis municipals.

-

Servei d’atenció a les persones usuàries via telefònica o via canal de
WhatsApp bidireccional o via l’App.

-

Participar en els termes que es concretin i d’acord amb les possibilitats de
l’oferta i la dedicació contractada i coordinar els serveis inclosos en el
present plec amb:
• Actuacions derivades de possibles projectes EU que es puguin
atorgar.
• Actuacions derivades de subvencions de l’AMB, Diba, ARC (o
altres) que es puguin atorgar.
• Altres iniciatives que es desenvolupin al municipi i tinguin
vinculació amb la gestió de residus.

-

Altres actuacions de comunicació o sensibilització que es duran a terme un
cop finalitzada la implantació dels contenidors amb identificació (a partir de
l’any i mig de l’inici del període d’implantació aproximadament) amb les
corresponents persones educadores.
Al departament de Promoció econòmica de l’Ajuntament és pot consultar el
llistat de persones inscrites i persones que van fer plans d’ocupació d’
informadors ambientals l’any 2018
15
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c) Altres tasques:
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3 PRESTACIONS DEL SERVEI DEL LOT 2
3.1 Pla de Comunicació
La comunicació és bàsica per a l’activitat de les administracions públiques. De la
mateixa manera, la comunicació és necessària per dur a terme les seves funcions, alhora
que és imprescindible per construir una imatge d’eficàcia, credibilitat i coherència de
cara la ciutadania.
L’activitat comunicativa dóna un valor afegit a la comunicació pública, ja que:
-

Ens permet donar a conèixer els serveis públics i en facilita l’ús.

-

Dóna transparència a la gestió.

-

Pot modificar determinats comportament socials.

La imatge de l’administració depèn, doncs, directament de l’estratègia comunicativa.
Així doncs, per implantar el nou model de recollida de residus a Sant Just Desvern
és imprescindible elaborar un bon Pla de comunicació.
El Pla de comunicació que haurà d’elaborar l’empresa concessionària haurà d’incloure
elements d’identitat corporativa, informació, publicitat, màrqueting, comunicació i ús de
les noves tecnologies.

-

L’anàlisi prèvia de l’estratègia de comunicació actual i les característiques que
faciliten la comunicació al municipi, des dels canals tradicionals als de les xarxes
socials.

-

La creació d’una campanya global amb una imatge específica vinculada al nou
model de recollida, tenint en compte la imatge corporativa de l’Ajuntament.

-

La planificació de les actuacions de comunicació més específiques per facilitar la
implantació del nou model, en cadascun dels eixos.

-

La gestió dels recursos humans i materials implicats en la comunicació

-

Un Pla d’acció amb cronograma d’execució de les diferents actuacions

-

Un sistema de seguiment i avaluació de les actuacions.
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El Pla de comunicació haurà de contemplar, partint de l’objectiu general, objectius
específics que caldrà treballar amb l’Ajuntament i les accions que se’n puguin derivar,
per abordar comunicativament els 4 eixos detallats en aquest plec. Caldrà definir i
concretar accions encaminades a:

Per aconseguir un canvi d’hàbits i actituds, a través de la consciència ambiental de la
població, és imprescindible definir les actuacions d’informació i participació ciutadana
que ens puguin permetre donar a conèixer el nou model de gestió de residus a Sant Just
Desvern, el seu funcionament i els serveis que se’n deriven.
És important remarcar que no partim de zero i que la ciutadania de Sant Just, en general,
és receptiva a les campanyes institucionals i que acostuma a col·laborar, sobretot, quan
es tracta de qüestions ambientals.

3.2 Eix inicial per comunicar l’entrada de la nova contracta o nou
model de recollida
3.2.1 Objectiu

-

Els nous serveis de la recollida de residus, calendari d’implantació dels serveis,
activitats vinculades, entre d’altres.

-

La importància de la recollida comercial i la domèstica, ja que el bon
funcionament de cada una per separat propicia el funcionament òptim del servei
en la seva totalitat.

-

La importància de la col·laboració ciutadana i dels comerços per tal d’afrontar el
gran repte que té Sant Just Desvern.

-

Els requeriments de la nova normativa europea, que determina que caldrà arribar a
uns objectius de reciclatge del 50% el 2020 i 65% el 2035, i les directrius del
PRECAT20 que porten a un nou escenari amb unes necessitats de fer més esforços
i un salt en la participació ciutadana i de les activitats en la gestió dels residus.

3.2.2 Període
El període que es durà a terme la campanya inicial començarà al març 2020
(aproximadament) i valorar si s’anirà repetint la campanya al llarg del contracte. El
disseny de campanya i material és realitzarà durant gener i febrer 2020 d’acord amb els
serveis tècnics de l’Ajuntament.
3.2.3 Tasques a desenvolupar
L’empresa licitadora presentarà un Pla de comunicació segons els criteris marcats
anteriorment i els objectius de la campanya.
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Materials proposats com a mínim. Cal indicar les serves característiques principals.
-

Fulletons i/o calendaris (o similar)

-

Pòsters (o similar)
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Desenvolupar un Pla d’accions per tal d’informar a la població de Sant Just Desvern
sobre:

-

Banderoles (o similar) (el disseny ha de permetre que s’utilitzin en les diferents
fases d’implementació i en la resta d’actuacions)

-

OPIS (o similar) (el disseny ha de permetre que s’utilitzin en les diferents fases
d’implementació i en la resta d’actuacions)

-

Anuncis autobús urbà (o similar) (el disseny ha de permetre que s’utilitzin en les
diferents fases d’implementació i en la resta d’actuacions)

-

Altres proposats per l’empresa

El disseny, producció i distribució dels elements i materials descrits aniran a càrrec de
l'empresa, exceptuant la distribució dels pòsters, OPIS, i fulletons que anirà a càrrec de
l’Ajuntament.

3.3 Eix d’implementació de la recollida comercial

-

-

-

Desenvolupar un Pla d’accions per tal d’informar a tots els establiments
comercials del municipi sobre com funcionarà el servei de recollida
comercial. Es proposa un canvi de model de recollida que implica novetats
respecte de l’actual. El nou sistema contempla Tags d’identificació
comercial a la façana de l’establiment i/o contenidors de cada comerç. Cada
comerç té el seu sistema de recollida porta a porta i per tant no poden
dipositar els seus residus als contenidors de la via pública (per més detalls
veure Plec condicions tècniques del contracte de recollida i neteja viària de
Sant Just Desvern).
Elaborar i dissenyar el material comunicatiu per informar i motivar la
separació en origen
Posar de manifest la gran importància que representa la recollida comercial
en el conjunt del municipi. Una bona recollida comercial permet no saturar
els contenidors de la via pública i per tant que el nou model de recollida
funcioni correctament.
Motivar i fer complir la normativa i ordenança actual de recollida comercial i
incidir en la importància de la recollida d’orgànica principalment.

3.3.2 Període
A finals de febrer o principis de març s’iniciarà la recollida comercial a la totalitat del
municipi en una mateixa fase. Cal desenvolupar la campanya abans de l’inici de la
recollida comercial però sempre en el període més proper possible a l’inici.
3.3.3 Tasques a desenvolupar
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La metodologia i tasques plantejades han d’assegurar que s’arriba al 100% de les
activitats i mercat municipal i ambulant.
L’empresa licitadora presentarà un Pla d’accions segons els criteris marcats
anteriorment i els objectius de la campanya.
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3.3.1 Objectius

Materials proposats com a mínim. Cal indicar les serves característiques principals.
-

Calendari dels serveis (o similar)

-

Fulletons (o similar)

-

Pòster i OPIS en ubicacions pròximes a les zones comercials (mercat...)

El disseny, producció i distribució dels elements i materials descrits aniran a càrrec de
l'empresa, exceptuant la distribució dels pòsters, OPIS, i fulletons que anirà a càrrec de
l’Ajuntament.

3.4 Eix d’implantació de les noves bateries de contenidors amb
sistema de tancament i identificació.

-

Desenvolupar un pla d’accions per tal que, en cada fase d’implantació de cada
zona, poder:
• Informar dels nous serveis domiciliaris i el seu funcionament. Es proposa
un canvi de model de recollida que implica novetats respecte de l’actual.
El nou sistema contempla targetes amb xip per als domicilis que
permeten obrir els contenidors (orgànica i resta)
• Informar dels avantatges del nou model de recollida
• Posar de manifest la corresponsabilitat del ciutadà per tal que el nou
model funcioni correctament i es puguin assolir els objectius de
recollida selectiva desitjats.
• Motivar i fer complir l’ordenança actual de recollida de residus i incidir
en la importància de la recollida d’orgànica principalment.

-

Elaborar i dissenyar el material comunicatiu per informar i motivar la separació en
origen.

3.4.2 Període:
Es preveu una implantació per fases durant el 2020-21. Cal considerar la possibilitat que
en funció de la data final d’inici es podria allargar la campanya fins a finals de 2021.
La primera fase serà una zona pilot, per tant, després de la implantació es deixarà un
marge de temps d’un mes i mig per veure el funcionament dels contenidors amb
tancament i la resposta de les persones usuàries. Seguidament, si no es donen
incidències grans, es reprendrà la implantació a altres zones. Es preveu fer entre 4 i 5
fases de 30-50 bateries de contenidors agrupades (Annex 2), el qual està subjecte a
possibles futurs modificacions) i avançar de forma progressiva (total de 240 bateries
completes).
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3.4.3 Tasques a desenvolupar
-

L’empresa licitadora presentarà un Pla d’accions segons els criteris marcats
anteriorment i els objectius de la campanya.
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3.4.1 Objectius

-

Materials proposats com a mínim. Cal indicar les serves característiques
principals.
•
•
•
•

Calendari dels serveis (o similar)
Fulletó (o similar)
Pòster i OPIS (en ubicacions en la zona d’implantació corresponent)
Element informatiu diferenciat que es pugui col·locar en les bateries amb els
nous contenidors amb tancament i en el qual hi pugui haver informació
respecte a: horaris de recollida, targetes, altra informació. És a dir, un
element pròxim a bateries a on reflecteixi clarament el canvi de model.

-

El disseny, producció i distribució dels elements i materials descrits aniran a
càrrec de l'empresa, exceptuant la distribució dels pòsters, OPIS, i fulletons que
anirà a càrrec de l’Ajuntament.

-

La metodologia i tasques plantejades han d’assegurar que s’arriba el 95% de la
població

Un cop adjudicat el servei, l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament d’acord a l’oferta
presentada acabaran de detallar la configuració, les tasques i el cronograma de les
campanyes per tal de coordinar-lo amb l’entrada dels nous serveis. L'empresa
adjudicatària haurà de presentar la proposta definitiva del pla de treball específic amb la
relació de recursos personals associats i el calendari. A més, es revisaran i s’aprovaran
per part de l’Ajuntament els materials de comunicació proposats per l’empesa
adjudicatària.

3.5 Eix de reforç durant el 3r, 4t i 5è any del contracte

-

Desenvolupar un Pla d’accions per tal de reforçar la implantació realitzada i
continuar incidint en els objectius del contracte i millorar els punts febles, tant a la
recollida comercial com en la domiciliària.

3.5.2 Període
El període que es durà a terme la campanya de reforç serà el 3r, 4t I 5è any del contracte
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3.5.3 Tasques a desenvolupar
-

L’empresa licitadora presentarà un Pla d’accions segons els criteris marcats
anteriorment i els objectius de la campanya.

-

La campanya de reforç variarà segons els objectius assolits durant els primers dos
anys i segons les necessitats.

-

Cal que l’empresa presenti per cada any diferenciat els preus unitaris de diferents
materials i el preu/h de diferents actes que proposi, ja que pot variar segons els
objectius assolits durant els primers dos anys.
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3.5.1 Objectiu

-

La campanya de reforç pot crear un incentiu o premi en funció dels resultats del
seguiment de la recollida comercial i domèstica. També pot contemplar algun
incentiu/premi per tota la població en cas que s’aconsegueixin els objectius de
recollida selectiva en el conjunt del municipi plantejats en el plec del servei de
recollida de residus.

4 CONDICIONS GENERALS
4.1 Coordinació
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la coordinació dels mateixos mitjans, i també
la coordinació amb l’Ajuntament i l’empresa de recollida i neteja en relació a totes
aquelles tasques que vinculin als tres actors.
S’establirà de comú acord, un pla de comunicació i coordinació, incloent-hi les vies de
comunicació, els protocols i el paper de cada persona i el calendari de reunions
periòdiques.

4.2 Gestió de la informació
L'Ajuntament serà propietari de tota la informació que es generi en el marc la prestació
dels serveis que són objecte d’aquest Plec, així com de tota la informació que s’elabori
per l’operativa diària.

Tota la informació registrada a les inspeccions i les tasques de seguiment i comunicació
que es detallen en aquest plec, haurà d’estar suportada en un suport digital i ha de poder
ser accessible pels responsables municipals en tot moment via web/online. A l’inici de
la contracta s’estudiarà com vincular la informació de seguiment i la Plataforma de
gestió que es plantegi pels serveis de recollida. La informació ha de complir amb els
formats i continguts que s’acordin. No s’acceptarà la informació en massa, desordenada
i sense el format preestablert.
L’empresa licitadora haurà d’habilitar com a mínim un ordinador propi i disposar de la
connexió a internet necessària per poder compartir informació i comunicacions, i poderse connectar a la Plataforma de gestió dels serveis i de gestió del sistema de tancaments.

4.3 Recursos humans i materials
4.3.1 Dotació de personal
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LOT 1
Per a l’execució de les tasques de seguiment i control en continu, l’empresa
adjudicatària disposarà com a mínim del personal següent:
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L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament la tipologia d’informació i
resultats amb la freqüència acordada, i segons s’acabi de concretar al principi de la
contracta, entenent que podria ser ampliada i adaptada en el futur per l’Ajuntament
sense cost addicional.

-

1 persona Titulada Superior, enginyer o ambientòleg, amb experiència en gestió de
residus i serveis) com a responsable de l’execució del present contracte

-

1 persona Titulada Superior, enginyer o ambientòleg, amb formació necessària per
a desenvolupar treballs de camp, tractament de dades, generació d’informes,
taques de comunicació, gestió de les persones usuàries, etc. amb flexibilitat
horària.

-

2 persones educadores de carrer com a mínim a jornada complerta amb flexibilitat
horària per realitzar:
•
•

-

Les 4-5 fases d’implantació (1-2 mesos per cada fase d’implantació)
Implantació de la recollida comercial (1 mes aproximadament)

2 persones educadores com a mínim:
•
•
•

Pels punts informatius preimplantació (mínim 7 dies d’11 a 13 h i de 17
a 22 h)
Durant la implantació com a mínim a temps parcial amb flexibilitat
horària marcant el mínim de jornada d’11 a 13 h i de 19 a 22 h.
Realitzar altres activitats de comunicació

Cal detallar clarament en l’oferta les hores de personal durant els 5 anys, ja que es
valoren, detallant categoria, jornades de cada treballador, nombre d’hores i distribució
durant la jornada.
En general, cal disposar de la cobertura tècnica i informàtica necessària per a la creació
dels informes, càlculs econòmics, programacions, etc.

Les persones educadores i informadores de carrer i dels punts informatius (o similar)
hauran d’adaptar el seu horari segons les fases d’implantació. Com a mínim caldrà que
una part de la seva jornada estigui dins del període de 19-22 h, amb l’objectiu d’arribar
a la població que treballa fora del municipi.
LOT 2
Per a l’execució de les tasques de les campanyes d’implantació:
-

Coordinador/a del pla de comunicació (si l’adjudicatari dels dos lots coincideix,
podria ser el personal fix mencionat en el LOT 1).

-

Persona creativa o dissenyadora responsable de la campanya
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4.3.2 Altres requeriments de personal
Tot el personal anirà degudament identificat per demostrar que pertany a aquest servei
de seguiment en tot moment, i especialment en tasques de camp.
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Tot el personal que treballi al carrer haurà d’anar acreditat i el seu vestuari portarà la
imatge corporativa de l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals i la seva posterior actualització per la Llei
54/2003; així com el desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació.
L’adjudicatari haurà de disposar d’un pla de formació del personal. Tot el personal que
participi en les tasques d’aquesta contracta, ha de disposar d’una formació sobre:

LOT 1









Coneixements sobre la gestió dels residus.
Coneixement d’educació ambiental.
Coneixement dels serveis i tecnologies aplicats al municipi.
Sistema de seguiment i control aplicat al municipi.
Protocols de comunicació i gestió de les tasques de la contracta.
Plataforma de gestió dels serveis i dels tancaments de contenidors.
Atenció a la ciutadania (gestió del tracte directe amb les persones usuàries,
actitud professional...).
Prevenció de riscos laborals.








Coneixements sobre la gestió dels residus.
Coneixement d’educació ambiental.
Coneixement dels serveis i tecnologies aplicats al municipi.
Plataforma de gestió dels tancaments de contenidors.
Atenció a la ciutadania (gestió del tracte directe amb les persones usuàries,
actitud professional...).
Prevenció de riscos laborals.

El personal de l’empresa de seguiment ha de tractar amb cortesia a les persones
usuàries. L’empresa adjudicatària serà responsable de la cortesia dels seus personal i
posarà remei immediatament a qualsevol mal comportament.
Cal que puguin parlar i entendre el català i el castellà.
4.3.3 Material
En general, cal disposar de tot el material per desenvolupar de forma correcta els
serveis. De forma concreta caldrà disposar:
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LOT 1





Equip informàtic i internet.
Mòbils Smartphones amb internet.
Altres materials consumibles complementaris.
Mitjà de transport per realitzar el treball de camp i visites dins del municipi.
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LOT 2

LOT 2







Material gràfic.
Mitjans materials per punts informatius.
Material informàtic de suport i Internet.
Altres materials consumibles complementaris.
Altres elements complementaris per desenvolupar les actuacions específiques
(tallers, festes, etc.).
Mitjans de transport necessaris per transportar el material comunicatiu i per
desenvolupar l’activitat.

25

Codi Validació: E4FCE811F4CD7A4840400FCF720B7A4F9B4EECEC | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

NÚRIA PALLERÉS FERRER (1 de 1)
Cap de medi ambient
Data signatura: 02/10/2019 13:52:13

Els elements i mitjans materials per accedir i utilitzar la Plataforma de gestió dels
serveis i el sistema de tancaments de contenidors seran aportats per l’Ajuntament.

