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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL
PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA AL MUNICIPI DE CANYELLES
Procediment obert harmonitzat
Codificació CPV: 90610000-6

1. OBJECTE DEL SERVEI
El present contracte té per objecte la contractació del servei de neteja viària del municipi de
Canyelles, amb la periodicitat i el mitjans tècnics i humans suficients per garantir la seva
netedat, d’acord amb els requisits que s’especifiquen més endavant.
Tant els treballs i periodicitats, com el mitjans, personals i materials que s’especifiquen en
aquest plec de prescripcions tècniques, tenen el caràcter de mínims necessaris per la
correcta prestació del servei. Aquests mínims podran ser millorats per les empreses
licitadores a les seves propostes.
Durant el desenvolupament del servei el contractista haurà de donar compliment als
requeriments de la legislació vigent que hi sigui d’aplicació, en tots els seus àmbits:
circulació viària, prevenció d’accidents i riscos laborals, assegurances RC i dels vehicles
adscrits, Seguretat Social, etc., i haurà de tenir prou flexibilitat com per adequar-se,
continuadament, a les circumstàncies que afectin al servei: climatologia, imprevistos,
abocaments, accidents, etc.
Així mateix, el servei objecte d’aquest contracte inclou aquells treballs auxiliars que
complementen el servei principal, tot plegat per mantenir el municipi, en tot moment, en
òptimes condicions de netedat.

2. ABAST
2.1. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del servei inclou tots els carrers i places d’ús públic dels nuclis habitats del
terme municipal de Canyelles:
x
x
x
x
x
x
x

Nucli antic, abasta, també, sectors Comallarich, Can Cros, Pou Nou, carrer del Pou ,
Can Xum, Pla de Canyelles i Zona industrial
Nou Canyelles i Califòrnia.
Les Palmeres i Muntanya del Mar.
Cogullada 1 i 2 i Daltmar.
Vora Sitges, Can Roca i Amèriques.
Xarxa de vialitat d’interconnexió entre nuclis.
Altres que l’Ajuntament assenyali, sempre que acompleixin les condicions del punt
següent.

Els àmbits que es detallen tot seguit actualment es netegen amb mitjans propis de
l’ajuntament i per tant, a efectes de preparació de les ofertes per part dels licitadors, queden
exclosos de l’àmbit d’actuació.
x
x

Carrers i places del Nucli Antic per on no hi pot circular l’escombradora: sectors de
Les Quintanes i Correló (plaça Eliseo Oliver i carrer El Correló).
Carrer Major, Bassa d’en Llot, carrer Nou + Rambleta, Av. Quintanes, Cementiri, Av.
Raval, voltants de l’EUROSPAR i laterals C-15z +camí Romanguer fins pàrquing
CEIP+ passeig Zona esportiva fins entrada Zona esportiva.
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No obstant, l’empresa contractista tindrà l’obligació d’ampliar l’àmbit territorial d’actuació dels
serveis de neteja viària a petició de l’Ajuntament, quan:
x
x
x

El responsable municipal del contracte decideixi incloure totalment o parcialment els
sectors exclosos esmentats anteriorment.
Es creïn o consolidin nous nuclis de població al municipi.
Es pavimenti algun carrer de qualsevol dels nuclis/sectors existents.

Les eventuals ampliacions de servei que es puguin produir no tindran cap repercussió
econòmica per l’Ajuntament sempre i quan es puguin assumir mitjançant una reorganització
dels recursos ofertats inicialment. En cas contrari, quan l’Ajuntament consideri més oportú
ampliar el personal o maquinària ofertada inicialment, o bé ampliar la dedicació dels
recursos, l’empresa adjudicatària presentarà el pressupost d’ampliació corresponent, el qual
es calcularà en base als preus unitaris i rendiments de cada tipologia de servei presentats a
l’oferta guanyadora. En tot cas, l’aplicació efectiva de les ampliacions, cas de produir-se, es
realitzarà prèvia aprovació expressa per part de l’Ajuntament.
Així mateix, qualsevol nova proposta de planificació, amb caràcter previ a la seva aplicació,
haurà de ser aprovada per l’Ajuntament.
D’altra banda, el responsable municipal del contracte es reserva el dret d’excloure
temporalment o definitivament de l’àmbit d’actuació certs carrers i/o zones, els quals podrà
netejar amb mitjans propis, si ho considera oportú. En cas que això succeeixi, l’empresa
adjudicatària compensarà l’eventual disminució de volum de feina ampliant, si escau, la
intensitat de neteja ofertada inicialment o bé afegint tasques i/o àmbits en les seves funcions
habituals, mitjançant la reorganització dels recursos ofertats.

2.2. Àmbit de la via pública
L’àmbit de la via pública que resta subjecta a les actuacions de neteja viària és el que es
detalla tot seguit:
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Calçades i voravies de carrers, places, passeigs, passatges, etc.
Espais a l’aire lliure dedicats a mercats, fires o similars.
Aparcaments públics.
Zones polivalents obertes – per a esport, cultura i oci general.
Vies de comunicació pavimentades entre les urbanitzacions, de titularitat municipal.
Embornals i reixes pluvials o de clavegueram en superfície, amb coordinació, si
escau, amb la concessionària del servei integral de l’aigua i segons indicacions de
l’Ajuntament.
Rodalies dels contenidors de la brossa.
Zones de qualsevol punt accessible del terme amb presència d’abocaments
incontrolats de residus.
Parcs i jardins públics existents al municipi, si no és que l’Ajuntament indica altra
cosa.
De manera general, qualsevol espai públic de Canyelles dins de l’àmbit del terme
municipal, a petició de l’Ajuntament.

El mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts d’aigua potable, brolladors i fonts ornamentals
i la resta de mobiliari urbà) no entra dins de l’àmbit de la via pública a netejar amb
aquest servei, excepte quan l’Ajuntament sol·liciti el contrari, d’acord amb les
prescripcions detallades en el capítol 6 d’aquests plecs de condicions, relatiu als serveis
de neteja addicionals.
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2.3. Àmbit funcional
El servei abastarà la neteja i recollida de:
x
x
x
x
x
x
x
x

Qualsevol tipus de residu i brutícia present a la via pública, a excepció de productes
perillosos (tòxics, explosius...).
Les restes de recollida de residus municipals, domiciliaris, comercials o de gran
generadors, escampats a la via pública.
Les fulles, especialment pinassa, fruits i restes procedents de l’arbrat i verd situat a
la via pública, així com els arrossegaments de pedres i terres provocats per la pluja.
Els excrements d’animals.
Els animals morts que apareguin a l’espai urbà. Caldrà lliurar-los a un ens gestor
autoritzat si s’escau.
Els vessaments i escampades de materials diversos produïts per accidents de
trànsit.
La vegetació espontània que creixi en la via pública i no formi part de cap
enjardinament, inclosos els escocells dels arbres, a petició de l’Ajuntament.
En general, tota aquella tipologia d’elements que apareguin a la via pública que
l’Ajuntament sol·liciti netejar a l’empresa contractista.

3. DIES DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS I TORNS DE TREBALL
La prestació dels serveis s’efectuarà de dilluns a dissabte, en torn de matí, festius no
inclosos. Tant sols caldrà prestar servei en dies festius en aquells casos en què calgui
netejar algun dels actes descrits a l’epígraf 5.2.
Els licitadors podran proposar, per a l’execució de cadascun dels tractaments de neteja
viària que es descriuen més endavant, els dies de la setmana que considerin més oportuns,
sempre que aquests no estiguin específicament establerts en aquests plecs de condicions i
garantint en tot moment l’estricte compliment de les freqüències establertes.
4. NETEGES BÀSIQUES
Les neteges bàsiques són aquelles neteges sistemàtiques, repetitives i més importants amb
les quals es basa la neteja dels carrers del municipi i se centren en la dimensió horitzontal
de les vies, incloent els voltants de papereres i de contenidors.
En el marc de les neteges bàsiques, l’adjudicatari prestarà tots i cadascun dels tractaments i
serveis de neteja viària següents:
x
x
x

Escombrada manual, mecànica i mixta.
Neteja i recollida de residus dels punts negres.
Neteja d’embornals.

4.1. Escombrada manual, mecànica i mixta
Definicions
Escombrada manual: és el tractament realitzat per un o varis operaris que consisteix en
escombrar i recollir tots els residus de les voreres, carrers i places i via pública en general,
buidar les papereres i netejar els residus dels escocells dels arbres, utilitzant només, eines
manuals. Pot ser feta mitjançant bufadores autònomes.
Escombrada mecànica: és la neteja realitzada per un vehicle dotat de raspalls i/o aspiració,
aspersió d’aigua, sistema de càrrega de residus, destinat a escombrar els paviments que ho
permetin, ja siguin calçades, voreres amples o zones de vianants.

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

Escombrada mixta (combinació de les dues anteriors): és el tractament realitzat per un
operari que va a peu conjuntament amb una escombradora mecànica. El peó escombra el
paviment i acosta els residus a la zona de pas de l'escombradora mecànica per tal que
aquesta els reculli, mitjançant la combinació de l’acció de raspalls amb sistemes d’aspiració
i/o arrossegament. És especialment adequat per zones pavimentats amb estacionament de
vehicles, tot i que també és d’aplicació en altres zones com calçades, voreres o zones de
vianants.
Actuacions a realitzar
Els licitadors podran proposar el tractament de neteja viària bàsica que considerin més
oportú en cada sector del municipi, en funció de les necessitats específiques de cada sector.
Mitjançant els tractaments de neteja viària descrits anteriorment, caldrà que es duguin a
terme, com a mínim, les següents actuacions:
x
x

x
x
x
x

Escombrada de qualsevol tipus de residu i brutícia deixats a la via pública pels
vianants i conductors.
Escombrada de les restes de recollida de residus municipals, domiciliaris,
comercials o de gran generadors, escampats a la via pública o als voltants dels
contenidors.
Escombrada de les fulles, fruits i restes procedents de l’arbrat i verd situat a la via
pública, així com els arrossegaments de pluja: restes vegetals i terres i pedres.
Recollida dels excrements d’animals.
Neteja de les restes de vessaments i escampades de materials diversos produïts per
accidents de trànsit.
Transport dels residus de les escombradores a destinació final.

Freqüències d’execució
Els treballs i freqüències que s’especifiquen tot seguit tindran el concepte de mínims, de
manera que les ofertes dels licitadors han d’estar concebudes i estructurades per donar-hi
compliment, amb independència de les millores que hi vulguin incloure.
x
x

x

Sectors Nucli antic i Can Xum: freqüència de neteja setmanal.
El mercat setmanal no sedentari disposa d’uns 15 paradistes i es realitza els
diumenges al carrer de Ramon Sanvisens Marfull. Com a conseqüència, aquest
carrer, així com tota la seva àrea d’influència, caldrà que es netegi setmanalment,
els dilluns a primera hora, amb escombrada mixta. En cas que el mercat canviés
d’ubicació, aquest precepte valdrà per la nova ubicació del mercat.
Resta de nuclis habitats del municipi: freqüència de neteja quinzenal.

Composició dels equips de treball
Les empreses licitadores proposaran la dotació de recursos humans i materials que
considerin més adequada per realitzar l’escombrada del municipi. En tot cas, aquesta
dotació haurà de constar, com a mínim, de:
-

Conductor (a jornada complerta): conduirà una escombradora sobre camió. Anirà
equipat amb una màquina bufadora per tal que pugui efectuar, sempre que sigui
necessari, tasques de peó escombrador.

-

Peó-conductor (a jornada complerta): conduirà un vehicle tipus caixa oberta polivalent i
anirà equipat com a mínim amb màquina bufadora, una desbrossadora i tot l’utillatge
propi del tractament d’escombrada manual i/o mixta.

Els recursos esmentats es combinaran de la manera que els licitadors considerin més
oportuna, la qual hauran de concretar de manera expressa i detallada a les respectives
memòries tècniques.
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Càrrega d’aigua de l’escombradora
L’ajuntament posarà a disposició del contractista els hidrants existents al municipi per tal que
aquest pugui disposar d’aigua per l’escombradora. Tanmateix, caldrà que els licitadors
especifiquin a les seves ofertes:
x Si l’escombradora vindrà o no carregada d’aigua al municipi, o bé si s'utilitzaran els
hidrants disponibles.
x Temps estimat per carregar d’aigua l’escombradora, i com afecta al càlcul del
rendiment d’escombrada previst.
Residus de l’escombradora
Caldrà que els licitadors especifiquin, a les seves ofertes, si realitzaran transferència de
residus de l’escombradora previ transport dels mateixos a planta, i en cas que sí, quines
mesures aplicaran per evitar que es mullin en cas de pluja, i quins mitjans i ubicacions
utilitzaran per realitzar les transferències, així com en quina mesura aquesta praxis
contribuirà a optimitzar el servei.
En tot cas, el contractista haurà de transportar els residus de l’escombradora a la planta de
tractament que estimin oportuna, la qual els licitadors especificaran a les respectives ofertes
tècniques.

4.2 Neteja i recollida de residus dels punts negres
Tindran la consideració de “punt negre” tota aquella àrea de contenidors de residus urbans
que presenti episodis d’abocaments de residus fora dels contenidors.
Actuacions a realitzar
L’adjudicatari haurà de retirar els residus que apareguin al voltant dels contenidors,
independentment de la seva naturalesa, fruit de desbordaments, d’abandonament de
bosses, o d’aparició de restes vegetals, runes o residus voluminosos, etc..
Els operaris hauran de dipositar els residus que recullin dins dels contenidors de la via
pública, en funció de la fracció que correspongui. Quan això no sigui possible, per exemple,
en el cas dels residus voluminosos, l’operari els carregarà a la camioneta de caixa oberta
per dur-los al magatzem municipal, a la deixalleria, o qualsevol altra ubicació que indiqui el
responsable municipal del contracte.
Una vegada els residus s’hagin retirat, caldrà que s’escombri la totalitat de l’àrea afectada,
inclús sota dels contenidors, amb l’objectiu de deixar-la en perfecte estat de neteja i
aparença.
Els punts negres d’especial atenció, els quals caldrà vigilar de manera continuada, seran els
següents:
-

Final del carrer d’Àvila - Les Palmeres.
Entrada Les Palmeres.
Av. d’Astúries – Les Palmeres
Entrada Av. Espanya – Califòrnia.
Av. Califòrnia – E. Granados - Califòrnia.
Entrada Vora Sitges – carrer Principal.
Entrada Can Roca.
Carrer Tres Caravel·les – Local Social - Can Roca.
Qualsevol punt detectat pels propis serveis de neteja viària.
Qualsevol punt detectat pels serveis municipals o Agents municipals.

Freqüència d’execució
Els mitjans humans i materials per a la neteja de punts negres hauran d’estar disponibles
tots els dies de prestació de servei, és a dir, de dilluns a dissabte, en torn de matí, de tal
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manera que l’empresa contractista els pugui activar sempre que ho consideri oportú.
Tanmateix, el major nombre d’abandonaments de residus solen produir-se els caps de
setmana, de manera que el contractista haurà de preveure a la seva proposta tècnica una
major dedicació de recursos els dilluns per donar cobertura a aquesta necessitat.
En tot cas, el responsable municipal del servei podrà ordenar, segons disponibilitats,
organització general i necessitats del servei, en quins moments i llocs s’han de produir
aquestes neteges.
Composició dels equips de treball
Les empreses licitadores especificaran a les seves ofertes quins equips i amb quins
procediments i recursos materials es destinaran a l’execució d’aquest servei.
Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

5. NETEGES COMPLEMENTÀRIES
Les neteges complementàries comprenen aquelles actuacions en zones puntuals, sense la
sistemàtica o la freqüència de les neteges bàsiques, i que complementen la neteja bàsica ja
sigui per raons d’abast del servei, freqüència d’execució, o naturalesa de les accions a
realitzar.
El conjunt de neteges complementàries que els licitadors hauran de contemplar a les seves
ofertes són les següents:
x
x
x
x

Neteja d’embornals.
Neteja d’actes festius.
Recollida d’animals morts.
Neteja i recollida d’abocaments incontrolats.

5.1. Neteja d’embornals
Actuacions a realitzar
Neteja d’embornals i de reixes de pluvials o de clavegueram en superfície.
Freqüència d’execució
La neteja es realitzarà un mínim d’1 cop/trimestre o sempre que calgui, segons les
condicions meteorològiques, a criteri i demanda del responsable municipal del contracte o a
iniciativa de l’empresa adjudicatària.
Composició dels equips de treball
Les empreses licitadores especificaran a les seves ofertes quins equips i amb quins
procediments i recursos materials es destinaran a l’execució d’aquest servei.
Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

5.2. Neteja d’actes festius
Abast
Els licitadors han de preveure a les seves ofertes la neteja dels següents actes festius:
-

Dia de Reis.
Carnaval.
Sant Joan.
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-

Festa Major gran.
Festa Major petita.
Fira Sta. Llúcia.

Accions a realitzar
Les neteges han de realitzar-se per tal de garantir que el municipi recupera el seu estat
habitual de neteja en el mínim temps possible.
Composició dels equips
En molts casos, la neteja dels actes esmentats implicarà una dedicació addicional del
personal adscrit al servei, fora de l’horari habitual, en caps de setmana o festius. Aquesta
circumstància ha de quedar prevista en les ofertes dels licitadors en termes d’una previsió de
4 hores addicionals de servei tant de maquinària (escombradora, camioneta de caixa oberta
i bufadors) com de personal (conductor i operari conductor), per cadascuna de les festes.

5.3. Recollida d’animals morts
Accions a realitzar
x
x

Recollida d’animals morts que apareguin a la via pública.
Lliurament dels animals a gestor autoritzat.

Composició dels equips
Els licitadors proposaran la composició dels equips que considerin més adequada per a la
prestació d’aquest servei.
Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

5.4. Neteja i recollida d’abocaments incontrolats
Puntualment, i sempre a petició expressa de l’Ajuntament, caldrà que l’empresa
adjudicatària realitzi la neteja i recollida d’abocaments incontrolats que es detectin en
qualsevol indret accessible del terme municipal.
Accions a realitzar
Les accions a realitzar inclouen la recollida i neteja d’abocaments de residus municipals de
qualsevol tipologia: runa, mobles, andròmines, plàstics, fustes, restes vegetals i de
construcció en general, etc..
Composició dels equips
Les empreses licitadores especificaran a les seves ofertes quins equips i amb quins
procediments i recursos materials es destinaran a l’execució d’aquest servei.
Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

6. SERVEIS DE NETEJA ADDICIONALS
L’Ajuntament podrà exigir a l’empresa contractista la prestació dels serveis de neteja
addicionals que es descriuen a continuació:
x
x

Retirada d’herbes.
Neteja de mobiliari urbà, cartells i pintades en espais públics i fonts o similars.
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x
x

Buidat i neteja de papereres.
Neteges imprevistes.

Els serveis addicionals, només, s’executaran a petició expressa del responsable municipal
del servei i per tant queden fora de la planificació de les neteges bàsiques i
complementàries.
El cost d’execució dels serveis addicionals es facturarà a banda del cost dels serveis de
neteges bàsiques i complementàries, sempre que no es puguin realitzar amb els mitjans
humans i materials assignats ordinàriament al servei.
Els licitadors hauran de presentar oferta de preus unitaris per hora de servei desglossant
pels conceptes de “recursos humans” i “recursos materials”.
En el cas específic que el contractista pugui prestar un determinat servei addicional amb els
recursos humans disponibles per les neteges bàsiques i complementàries i en l’horari
habitual de treball, però amb mitjans materials addicionals, únicament podrà facturar els
productes i recursos materials addicionals emprats, d’acord amb l’oferta de preus unitaris
presentada.
6.1. Retirada d’herbes
Definició
L’adjudicatari s’encarregarà, cas que li ho sol·liciti el responsable tècnic municipal del servei,
de mantenir la via pública lliure de males herbes.
Pel que fa a la descripció d’aquest servei, els licitadors hauran de detallar a les seves
ofertes, entre d’altres, els següents aspectes:
x Metodologia proposada per a l’eliminació de les males herbes.
x Identificació dels equips encarregats de l’eliminació de les males herbes, per
sectors. En el cas que l’eliminació de males herbes s’assigni com a tasca rutinària a
equips de neteges bàsiques, caldrà que els licitadors en quantifiquin de manera
raonada l’afectació en termes de rendiments de treball.
x Periodicitat de les tasques.
Abast del servei
En concret, es retiraran aquelles 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, inclosos els escocells dels arbres.
El contractista no 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, sense que s’erosionin els elements constructius de
la via pública:
x
x
x
x

Retirada manual.
Tractament mecànic mitjançant desbrossadora, aixada, arpiot, binadora, etc.
Tractaments tèrmics.
Tractaments químics mitjançant dessecants físics a base d’àcids orgànics.

Composició dels equips de treball
Els licitadors proposaran la composició dels equips de treball de manera coherent amb
l’elecció de l’estratègia o combinació d’estratègies per les quals optin. En el cas que
l’eliminació de males herbes s’assigni com a tasca rutinària a equips de neteges bàsiques,
els licitadors hauran d’especificar, per als equips afectats, de quins recursos materials els
dota, i en quina mesura aquesta tasca afectarà els rendiments de treball.
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Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

6.2. Neteja de mobiliari urbà, cartells i pintades en espais públics i fonts o similars
Abast
Aquest servei inclou la neteja de pintades o grafits així com la retirada de cartells i/o
adhesius que apareguin en espais públics, fonts o similars.
Actuacions a realitzar
x Eliminació de pintades i grafits de façanes d’edificis municipals, murs ubicats a
l’espai públic, mobiliari urbà i fonts.
x Retirada de cartells i/o adhesius, amb independència d'on estiguin col·locats. Es
retiraran emprant màquines o mitjans apropiats, evitant operar amb raspalls d'acer i
gratar amb eines que poguessin danyar les façanes. Una vegada retirats els cartells
s'escombrarà la zona pròxima en la qual s'ha treballat.
x Neteja de fonts d’aigua potable, brolladors i fonts ornamentals, incloent la neteja
d’aigües brutes estancades i l’eliminació de residus existents.
x Per a cada actuació, caldrà que els operaris realitzin un registre fotogràfic de
l’element a netejar abans d’actuar i un cop realitzada la neteja. Se’n guardarà còpia
durant 3 mesos, i aquesta haurà d’enviar-se al responsable municipal del contracte,
per tal que en tingui constància.
Composició dels equips de treball
Els licitadors descriuran a les seves ofertes les característiques i prestacions tècniques i de
recursos humans i materials per a la neteja puntual de mobiliari urbà, cartells i pintades en
espais de la via pública (carrers, places, parcs infantils, fonts), amb concreció dels productes
i procediments de neteja previstos.

6.3. Buidat i neteja de papereres
Abast
Buidat, reposició de bosses i neteja de papereres i cendrers situats a la via pública i als
parcs i jardins.
Actuacions a realitzar
x Buidatge de les papereres. En cap cas es podrà efectuar el buidat de papereres
abocant el seu contingut a terra per a què sigui recollit per màquines
escombradores.
x Substitució i col·locació de bosses adequades per recollir les deixalles evitant que hi
hagi deposicions al terra. La substitució de bosses, el cost de la qual anirà a càrrec
del contractista, no caldrà realitzar-la quan el seu estat en permeti la reutilització; en
tot cas caldrà substituir les bosses quan estiguin malmeses o tacades amb material
líquid o enganxós.
x La neteja també inclourà la recollida brossa que estigui al voltant de les papereres o
cendrers, així com la neteja amb aigua de l’entorn per eliminar qualsevol rastre de
lixiviat o de taca, quan es consideri necessari.
Freqüències d’execució
La necessària per garantir que no es produeixen desbordaments en cap de les papereres
del municipi. En tot cas, en tant que es tracta d’un servei addicional, la freqüència d’aquest
servei serà la que determini el responsable tècnic municipal que correspongui.
Composició dels equips de treball
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Les empreses licitadores especificaran a les seves ofertes quins equips i amb quins
procediments i recursos humans i materials s’encarregaran del buidat i neteja de les
papereres, per cadascun dels sector de treball, especialment en aquells sectors on
l’escombrada mecanitzada sigui un dels tractaments que hi predomini.
Les tasques incloses en aquest servei es podran realitzar amb els recursos humans i
materials descrits a l’epígraf 4.1.

6.4. Neteges imprevistes
Abast
Les neteges imprevistes són aquelles que calgui executar fora de l’horari habitual del servei,
prèvia notificació expressa del responsable municipal del contracte, com a conseqüència:
x

x

x

D’accidents de trànsit. En aquests casos el responsable municipal del contracte
podrà sol·licitar la neteja de vessaments produïts per accidents de trànsit, dins el
terme municipal de Canyelles.
De situacions meteorològiques adverses. En el supòsit de tempestes, riuades i/o
altres contingències de caire extraordinari i, en qualsevol cas, sempre que ho disposi
l’Ajuntament, s’haurà de procedir a la neteja total o parcial del sector afectat.
De la celebració d’altres d’actes, festes i/o esdeveniments a la via pública no
previstos a les neteges complementàries. Si, a més dels actes festius esmentats, en
calgués netejar algun més, l’empresa adjudicatària presentarà el pressupost
corresponent a petició del responsable municipal del servei.

Composició dels equips de treball
Les neteges imprevistes seran d’execució preceptiva per l’empresa adjudicatària i es
facturaran a posteriori, sense necessitat de pressupost previ aprovat per l’Ajuntament,
d’acord amb les dedicacions de recursos efectivament executades i els preus unitaris
corresponents presentats a l’oferta guanyadora.

7. PROGRAMACIÓ DEL SERVEI
Els licitadors proposaran la programació i organització dels recursos que considerin més
escaient per a l’execució de les neteges bàsiques i complementàries, combinant-los en el
temps i l’espai, al llarg de la setmana i de l’any, en base als requisits mínims establerts i en
funció de la detecció de necessitats específiques que hagin pogut identificar durant la fase
d’estudi de les seves propostes. La proposta es lliurarà d’acord amb l’estructura de la taula
de l’annex 1.
Per tant, la prestació dels serveis es desenvoluparà d’acord amb una programació preestablerta, que l’adjudicatari haurà d’anar actualitzant d’acord amb els requeriments de
l’Ajuntament i la pròpia evolució del servei, sempre que s’escaigui. Aquesta programació
haurà de ser prou flexible com per poder-hi aplicar les adequacions de servei que puguin
produir-se per circumstàncies especials com:
x
x
x
x
x
x

Detecció d’abocaments incontrolats.
Necessitats de neteja per accidents.
Celebració d’esdeveniments a la via pública.
Neteges que, per les seves característiques, no es puguin posposar o convingui
realitzar.
Necessitats de neteja com a conseqüència de fenòmens meteorològics.
Altres.
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En aquest sentit, el responsable municipal del servei podrà exigir l’adaptació de les
planificacions de servei pre-establertes en funció de les prioritats de neteja de que detecti en
cada moment.

8. RECURSOS MATERIALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
8.1. Aspectes generals
Els licitadors hauran d’indicar a les seves ofertes la quantitat total de maquinària necessària
per al desenvolupament del servei, d’acord amb els requeriments especificats en aquests
plecs de condicions.
L’Ajuntament suposarà que els vehicles, maquinària i material proposat pel licitador és el
necessari i suficient per a la realització del servei amb la programació requerida, i durant tota
la durada de la contracta, de manera que, en tot moment, s’assoleixi la qualitat sol·licitada
en el present Plec. De no ser d’aquesta manera, l’empresa adjudicatària haurà d’adquirir al
seu càrrec les màquines, vehicles i material necessari per a la correcta prestació del servei.
Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de disposar en tot moment dels mitjans
materials suficients i necessaris per poder complir el contracte de neteja viària de manera
satisfactòria. En cap cas es podrà adduir qualsevol causa de manca de mitjans materials per
justificar la falta de prestació del servei, essent obligació del contractista comptar amb els
recanvis de maquinària i resta de material necessaris per garantir la prestació continuada i
íntegra del servei.
Tots i cadascun dels vehicles que s’utilitzin per a la prestació dels serveis objecte de
contractació, compliran els preceptes que s’assenyalin en el Codi de la Circulació vigent per
a la seva lliure circulació per la via pública, a més de tot allò que sigui prescriptiu per la
normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
A més dels preceptes anteriors, el nou material adscrit al contracte haurà de complir les
següents condicions:
a) Ha de ser validat per part dels serveis tècnics municipals. La validació prèvia del
material mòbil tindrà com a finalitat eliminar, entre els equips disponibles i proposats
per les empreses licitadores, els elements que no s’ajustin a les necessitats del
municipi; per això els licitadors hauran d’adjuntar a les seves ofertes la suficient
documentació i detall dels nous equips que es proposin.
b) Ha de complir les normes generals i específiques en ús i posseir els dispositius de
seguretat i senyalització necessaris per al seu funcionament.
c) Ha de disposar d’un diagnòstic favorable per part de la Inspecció Tècnica de
Vehicles.
d) Ha de ser apte per poder circular pels vials on s’ha previst el seu funcionament
sense fer malbé altres elements ja existents de la via urbana (façanes, cantonades,
paviments, etc.).
e) Ha de fer possible el compliment de les ordenances mediambientals municipals,
especialment les relatives a la contaminació acústica.

8.2.
Adscripció dels recursos materials al servei
El material adscrit a la contracta serà d’ús exclusiu per prestar servei al municipi de
Canyelles i per tant no podrà ser compartit o utilitzat en d’altres municipis i/o serveis sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
A la finalització del contracte, el material adscrit a la contracta quedarà en propietat de
l’Ajuntament.
Les empreses licitadores consideraran en les seves ofertes, com a mínim, els següents
recursos materials adscrits a la contracta:

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

x
x
x
x

8.3.

Escombradora sobre camió.
Camioneta de de caixa oberta.
Màquines bufadores elèctriques.
Utensilis d’escombrada: escombres, cabassos, etc.

Requisits mínims dels recursos adscrits a la contracta

Els recursos materials hauran de ser tots de nova adquisició.
Els licitadors hauran d’aportar la documentació necessària on es descriguin les
característiques tècniques generals de tots els vehicles adscrits a la contracta, i on es pugui
evidenciar que aquest compleix els requisits de funcionament per complir amb les funcions
descrites en cada servei i per la durada prevista del contracte.
Aquesta informació serà la que s’utilitzarà per avaluar la idoneïtat dels mitjans per prestar el
servei i serà, per tant, la base de valoració dels criteris relacionats amb la mateixa.
Concretament, s’haurà d’informar, com a mínim, per cadascun dels vehicles ofertats, dels
següents aspectes:
1) Escombradora sobre camió
Es considera la millor opció d’escombradora ateses les característiques urbanístiques i
orogràfiques del municipi, amb moltes urbanitzacions disperses pel terme municipal, altes
distàncies a recórrer i amb altes aportacions de material vegetal, com ara pinassa,
branquillons.
En tot cas els licitadors detallaran a les seves ofertes:
x La justificació del tipus i capacitat d’escombradora escollida.
x Fotografia.
x Marca i model del xassís / autobastidor.
x Massa màxima autoritzada (MMA).
x La potència del motor.
x El combustible del motor.
x Les prestacions de l’equip.
x La normativa EURO que compleix.
x Nivell de potència acústica emesa.
x El lloc de neteja del vehicle.
x El taller de manteniment del vehicle: nom, ubicació, etc.
x El vehicle de substitució previst, en cas d’avaria amb el detall mínim següent:
descripció general, any de matriculació, normativa EURO i ubicació habitual del
vehicle, indicant distància fins a Canyelles i temps d’arribada al municipi.
x Altra informació que sigui d’interès.
2) Camioneta de de caixa oberta
Els licitadors detallaran a les seves ofertes:
x La justificació del tipus i capacitat de camioneta escollida.
x Fotografia.
x Marca del xassís / autobastidor.
x Massa màxima autoritzada (MMA).
x La potència del motor.
x El combustible del motor.
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x
x
x
x
x
x

x

Les prestacions de l’equip. D’entre d’altres, caldrà detallar: la càrrega útil, si està
dotat de plataforma elevadora o no, grua, pop, etc..
La normativa EURO que compleix.
Nivell de potència acústica emesa.
El lloc de neteja del vehicle.
El taller de manteniment del vehicle: nom, ubicació, etc.
El vehicle de substitució previst, en cas d’avaria amb el detall mínim següent:
descripció general, any de matriculació, normativa EURO i ubicació habitual del
vehicle, indicant distància fins a Canyelles i temps d’arribada al municipi.
Altra informació que sigui d’interès.

3) Màquines bufadores
Les bufadores adscrites al servei seran elèctriques, de tal manera que emetin el mínim nivell
de soroll possible, d’acord amb la millor tecnologia disponible. La durada de la bateria ha de
ser de mínim d’1 jornada de treball sencera.
Els licitadors detallaran a les seves ofertes:
x Número de bufadores ofertades.
x Fotografia.
x Marca i model.
x Prestacions.
x Altra informació que sigui d’interès.
4) Altra maquinària
Els licitadors descriuran les característiques de tota l’altra maquinària que ofertin per a la
correcta prestació del servei com, escombres, cabassos, carrets, etc..
5) Productes de neteja
Cas que l’empresa concessionària necessiti emprar productes de neteja, haurà d’utilitzar
productes sobre el quals no hi hagi cap sospita de què actuïn com a disruptors endocrins. En
zones a netejar amb aigua, l’empresa contractista ha de fer la neteja a pressió amb un
producte desodorant, biològic, que no contingui alquil fenols, ni cap altre disruptor endocrí. El
cost d’adquisició d’aquests productes aniran a càrrec de l’empresa contractista.

8.4. Recursos materials no adscrits al servei
Les empreses licitadores podran proposar, més enllà de la maquinària descrita a l’epígraf
anterior, tots aquells recursos que considerin necessaris, de la seva propietat o de lloguer,
per a la prestació dels serveis complementaris i addicionals.

8.5 Període de recuperació de les inversions
Tots i cadascun dels recursos adscrits a la contracta tindran associada, en les ofertes dels
licitadors, la corresponent partida econòmica en concepte de recuperació de la inversió i
finançament. A tal efecte, els licitadors contemplaran a les seves ofertes un període de
recuperació de les inversions equivalent a la durada del contracte.
No obstant això, s’admet que l’empresa adjudicatària utilitzi vehicles a través de “renting”,
“leasing” o qualsevol altra fórmula financera, sempre que no comporti més càrrega
econòmica per l’Ajuntament. En aquests casos, l’empresa adjudicatària haurà de presentar
la corresponent proposta la qual haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. En aquests
supòsits, caldrà preveure la subrogació a favor de l’Ajuntament per als eventuals supòsits de
rescat del contracte o de finalització del finançament amb anterioritat a l’acabament del
període de contracte.
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En l’eventual supòsit anterior, les exigències de l’Ajuntament respecte a aquests vehicles i/o
maquinària són exactament les mateixes que si els vehicles són adquirits i recuperada la
inversió d’acord amb les previsions realitzades més amunt.
Els conceptes aquí descrits poden orientar a les empreses a decidir en la redacció de les
seves ofertes quin és el llindar que fa aconsellable la incorporació d’un material a recuperar
la inversió amb la contracta o quin és el nivell d’ús d’un recurs material que aconsella oferirlo en règim de lloguer.
Si per necessitats del servei i a requeriment dels serveis tècnics municipals fos necessari
introduir nous vehicles o maquinària al llarg de la contracta, aquest material serà adquirit pel
contractista. En aquests casos es considerarà el cost de finançament corresponent i una
vida útil d’acord amb el que s’estableix en aquest apartat, i l’adjudicatari podrà exigir a
l’Ajuntament el cobrament del valor residual de la mateixa a la finalització del contracte.
8.6 Compromís de lliurament i recepció de la maquinària
Els licitadors hauran de presentar un compromís signat amb els terminis de lliurament de tot
el material que proposi per la contracta i, si ho considera adient, acords de compromís amb
els proveïdors.
Els recursos materials hauran d'estar homologats pels serveis tècnics de l’Ajuntament, com
a material reconegut per la seva part i com de suficient qualitat per a la prestació del servei i
necessitats del Municipi.
En qualsevol cas, els mitjans materials definitius seran els acceptats per l’Ajuntament
mitjançant el procés d’adjudicació i l'acta de recepció de material corresponent. Al mateix
temps, serà obligatori que tot el material nou o aquell que s’incorpori a llarg de contracta
disposi de l’acta de recepció de material corresponent per part de l’Ajuntament.
Una vegada presentada l’oferta no s’admetran canvis d’especificacions tècniques dels
vehicles ofertats, i en cap cas s’acceptaran ofertes amb la paraula "o similar".
En cas que, per motius extraordinaris, l’adjudicatari no pugui subministrar algun dels equips
previstos a l’oferta, s’aplicarà automàticament un descompte equivalent a 1,2 vegades
l’import anual ofertat de l’equip que es deixi de subministrar.
En cas que l’empresa adjudicatària canviï la marca d’un o més dels equips ofertats,
s’aplicarà com a preu del nou equip el de tarifa ordinària del subministrador menys un 10%,
i, en cas que l’equip inicialment ofertat fos més car, s’aplicarà la clàusula descrita en el
paràgraf anterior.
A instàncies del responsable municipal del servei, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
podrà obligar a l’adjudicatària el canvi de maquinària, dels estris, dels productes de neteja i
dels productes fitosanitaris quan la valoració de la prestació del servei sigui negativa o
perquè s’entén que es poden obtenir resultat més satisfactoris en la prestació del servei, per
l’ús de maquinària, estris o productes millors que no eren coneguts en el moment de la
licitació o que no es van ofertar, tot i tenint igualtat de preus. En tot cas, aquest canvi no
podrà alterar l’equilibri econòmic del contracte.

8.7. Neteja i manteniment dels recursos materials
L’empresa contractista tindrà l’obligació de tenir en perfecte estat de neteja i manteniment
tota la maquinària adscrita al contracte, així com els vehicles de reserva que a tal efecte hagi
ofertat. A tal efecte, haurà de mantenir al seu càrrec la totalitat dels recursos materials,
disposant dels recanvis i proveïdors de manteniment suficients per assegurar el nivell de
servei previst i garantint en tot moment el compliment de tots els requeriments legals. Serà
obligació del contractista portar al dia i vigent en tot moment les revisions d’ITV, pagaments
d’assegurances, revisions, etc..
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Les tasques de neteja i manteniment no es podran realitzar durant l’horari de prestació del
servei. Per tant, la realització de les operacions de manteniment no podran esdevenir causa
d’alteració dels serveis planificats.
En cas d’avaria, el contractista procedirà a prestar el servei amb la maquinària de reserva
que hagi previst a la seva oferta, sense que aquest fet comporti cap despesa afegida per
l’Ajuntament, durant tota l’aturada del camió/vehicle avariat. En tot cas, serà obligació del
contractista comunicar totes les incidències que es produeixin en aquest sentit de forma
immediata al responsable municipal del servei. Les avaries es resoldran el en termini més
curt possible de manera que la incidència afecti el mínim possible el desenvolupament del
servei.
En el supòsit en què l’adjudicatari no pugui prestar el servei per indisposició del vehicle
associat al mateix o del que s’hagi designat com a maquinària de substitució, aquest fet serà
motiu de la deducció econòmica corresponent, d’acord amb les determinacions que es
detallen al capítol 12 d’aquests plecs de condicions.
En cap cas una mateixa unitat mòbil adscrita al servei podrà estar més de 30 dies
consecutius sense treballar per problemes atribuïbles a defectes en l’aplicació del
manteniment. Quan això succeeixi, l’Ajuntament podrà obligar a l’empresa a substituir l’equip
mòbil afectat per un altre de nou o de recent adquisició, sense cap increment del preu de la
contracta vigent llavors ni del valor residual al finalitzar el contracte, no tenint l’adjudicatari
dret a cap compensació pel valor residual pendent d’aquesta maquinària de substitució.
Els vehicles estaran sempre nets, ben pintats i retolats i en perfecte estat de la planxa.
L’Ajuntament podrà fer repassar, pintar o reparar vehicles sempre que no es compleixin
aquestes condicions, a càrrec de l’empresa adjudicatària. A banda d’això, els serveis tècnics
municipals podran obligar a l’adjudicatari a restituir la imatge corporativa dels vehicles amb
una freqüència de bianual.
Tret que s’hagi donat de baixa per accident amb qualificació de sinistre total, tot el material
adscrit a la contracta haurà de ser entregat a la finalització del present contracte en perfecte
estat de funcionament. Per aquest motiu, vuit mesos abans de la finalització del període
contractual i les pròrrogues previstes, l’Ajuntament podrà nomenar un interventor tècnic i un
pèrit que determinaran totes aquelles accions de reparació que siguin necessàries per tal de
que el material pugui seguir prestant els serveis previstos en bones condicions de
funcionament.

8.8 Imatge del servei
El camió escombradora i el vehicle de caixa oberta han d’estar sempre nets i pintats
convenientment. Aniran identificats amb els colors i anagrames aprovats per l’Ajuntament de
Canyelles, d’acord amb el disseny d’imatge corporativa que proposarà el licitador a la seva
oferta.
8.9.
Sistema de geoposicionament
L’empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació a tots els vehicles
adscrits a la contracta, d’un sistema de geoposicionament capaç de rebre i emetre
informació, amb la tecnologia embarcada als vehicles que sigui necessària.
El sistema haurà de complir:
x Que el dispositiu de posicionament geogràfic vagi instal·lat a tots els vehicles
adscrits, precintat i sense possibilitat de modificació i manipulació.
x Que disposi d’un software associat que permeti el control i seguiment en temps real i
històric dels recorreguts de tots els vehicles i equips en servei, sobre cartografia.
x Que permeti consultar en temps real la posició i ruta tant dels vehicles com del
personal, tant en plànols amb cartografia del municipi, com amb dades en
format .xlsx o similar, on s’inclogui com a mínim la data i hora de cada posició,
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x
x
x

x

x

x

kilòmetres, estat del vehicle (aturat, en marxa, apagat, etc.), direcció i coordenades
UTM.
Que permeti conèixer si els raspalls de les escombradores estan actius.
Que permeti i mostri la planificació dels serveis amb informació relativa a la
composició d’equips de treball i la trajectòria dels itineraris.
Que les dades i informació que generi el software de geoposicionament es puguin
visualitzar des dels ordinadors dels serveis tècnics municipals. A tal efecte,
l’adjudicatari facilitarà un codi d’usuari i password per als serveis municipals, així
com un codi d’usuari i password per a usuaris externs prèviament autoritzats pels
serveis tècnics municipals si així ho estima oportú l’Ajuntament.
Que permeti la validació del grau de compliment dels serveis planificats utilitzant
criteris definits (compliment d’horaris, compliment de recorreguts planificats, etc.). El
sistema ha de poder calcular i mostrar el % d’execució real de les rutes planificades.
Que permeti la configuració d’alarmes via sms i/o correu electrònic en cas que es
produeixin situacions indesitjades o de les quals se’n vulgui tenir coneixement com
la no prestació de serveis concrets o la prestació de servies addicionals.
Que permeti consultar les dades històriques de tots els vehicles adscrits fins a 2
anys en qualsevol moment, inclús desprès de la finalització de la contracta. Les
dades s’hauran de poder descarregar i posteriorment visualitzar tant en format
cartogràfic (.shp, .kmz o .kml) com en format alfanumèric (.xlsx, o .csv).

8.9. Base logística
Per a la prestació dels serveis de neteja de la via pública, l’empresa ha de disposar d’una
base d’operacions el més propera possible al municipi, amb les prestacions mínimes
següents:
- Espai sota cobert i tancat per tota la maquinària adscrita al servei, amb les mesures
de seguretat/alarma que corresponguin.
- Espai per a realitzar les reparacions i el manteniment del material mòbil.
- Si escau, espai per a col·locar-hi un contenidor/pastera, per abocar-hi els residus
recollits amb la m√†quina escombradora i per a fer els canvis de contenidors que
calgui.
- Disponibilitat d’aigua i d’espai per a netejar les màquines, estris i eines adscrits al
servei, amb abocament de les aigües residuals generades a xarxa de clavegueram.
- Vestidors per als operaris del servei.
Els licitadors acreditaran la disponibilitat de la base logística a les seves ofertes, aportant la
documentació que considerin més oportuna, i en tot cas detallant, com a mínim, la següent
informació:
x
x
x
x

La ubicació exacta de la base logística: adreça, municipi.
Les prestacions de la base: superfície, etc.
La distància en km i en temps respecte de l’Ajuntament de Canyelles.
La repercussió en la durada de la jornada de treball efectiva com a conseqüència del
temps que hauran d’invertir els operaris per anar de la base logística a Canyelles.

9. RECURSOS HUMANS
9.1 Operaris del servei
Per a la prestació del servei objecte del present contracte l’adjudicatària hi adscriurà el
nombre d’operaris que sigui necessari de manera que sempre n’hi hagi un mínim de dos
prestant el servei ordinari.
Els operaris adscrits al servei hauran de disposar de la qualificació professional, prestacions
i habilitats i de la titulació que requereixin les funcions pròpies del lloc de treball que
desenvoluparan.
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Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de disposar en tot moment de l’equip
humà suficient i necessari per poder complir el contracte de neteja viària de manera
satisfactòria amb la plantilla diària mínima especificada. En cap cas es podrà adduir
qualsevol causa de manca d’operaris per justificar la falta de prestació del servei, essent
obligació del contractista comptar amb la bossa de personal necessària per garantir la
contínua prestació, íntegra, del servei.
L’adjudicatari tindrà l’obligació d’informar en tot moment del nom dels operaris que estan
treballant en la prestació del servei, tant si són els titulars com si són substituts.
En relació a la contractació dels personal, el contractista s’obliga a complir els requeriments
de la legislació laboral vigent, de seguretat i salut laboral i Seguretat Social, assegurances
RC, cobertura d’accidents laborals, formació, convenis col·lectius vigents i altra legislació
vigent aplicable.

9.2. Responsable del contracte
El contractista haurà de nomenar un representant de l’empresa en el termini de deu dies
naturals posteriors a l’adjudicació del contracte, que complirà amb les següents obligacions:
-

-

Tenir la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència
segons la normativa aplicable, el present plec de clàusules, o pels actes derivats del
compliment de les obligacions contractuals, d’acord a l’execució i bona marxa del servei,
o per requeriment de l’Ajuntament.
Organitzar l’execució del servei i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per
l’Ajuntament.
Proposar a l’Ajuntament la seva col·laboració per la resolució dels problemes que es
plantegin durant l’execució del contracte i aportant aquelles alternatives i millores que
poden contribuir a una millor prestació o optimització del servei.
Tenir el suficient apoderament, per part de l’empresa, per signar la relació mensual de
treballs realitzats, el quadrant de la planificació mensual del servei, així com els diversos
avisos i incidències que puguin succeir. Aquest representant del contractista, haurà de
ser nomenat per ell mateix

9.3. Subrogació de personal
En relació al que regula el dret de subrogació (art.44 de l’E.T.) i als efectes informatius que
preveu la Llei 09/2017, de Contractes del Sector Públic, relatius a la subrogació del personal,
el plec de condicions administratives inclou la relació de treballadors/es adscrites al serveis
de neteja viària de l’Ajuntament de Canyelles amb la seva indicació professional, d’antiguitat,
jornada, tipus de contracte, categoria i conveni col·lectiu d’adscripció.
L’adjudicatari està obligat a complir, de manera especial, la normativa sobre successió
d’empresa regulada a l’Estatut dels Treballadors i de subrogació de treballadors/es prevista
als convenis col·lectius del sector.
Si el personal a subrogar fos insuficient, haurà de contractar aquell que fos necessari per a
atendre les seves obligacions i prestar un servei adequat. Tot el personal dependrà
exclusivament de l’empresa adjudicatària, i per tant, aquesta tindrà tots els drets i deures
inherents a la condició de patró, havent de complir totes les obligacions en matèria laboral,
seguretat i salut i de la seguretat social del personal al seu càrrec.

9.4. Responsabilitat civil
L’empresa contractista haurà de respondre, en exclusiva, de qualsevol dany que pugui
causar a persones o bens públics o privats, durant la prestació del servei. A tal efecte tindrà
subscrita i vigent assegurança RC adequada i suficient al servei que presta, que cobreixi al
personal i vehicles adscrits, quedant l’Ajuntament eximit de qualsevol responsabilitat.
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10. BOSSA ANUAL DE RECURSOS ECONÒMICS ADDICIONALS
Els licitadors podran contemplar, i així ho especificaran a la documentació prevista en el
sobre 3, una partida pressupostària anual per a la dotació de recursos econòmics
addicionals, que tindrà un import màxim del 5% de l’import de la licitació. 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 en temps del servei, multiplicat pel preu unitari
de personal i maquinària, amb la corresponent aplicació de les despeses generals i benefici
industrial que figuri a l’oferta econòmica del licitador.
Quan, en un exercici, la bossa anual de recursos addicionals no sigui exhaurida, l’import
romanent quedarà per a l’exercici següent, de manera acumulativa. De manera opcional,
l’Ajuntament podrà sol·licitar que l’import romanent sigui liquidat en la darrera factura de
l’any.

11. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
11.1. Generalitats
El cap de servei que designi l’empresa adjudicatària serà responsable de lliurar als serveis
tècnics municipals de l’Ajuntament la informació i documents que es detallen en aquest
capítol, entenent que aquesta relació no és exhaustiva.
L’Ajuntament podrà ampliar i modificar la tipologia d’informació, el format, la freqüència
d’actualització i el suport amb el qual cal lliurar-la, en funció de nous requeriments que
puguin aparèixer durant el transcurs de la contracta, sense que l’adjudicatari pugui rebre cap
contraprestació addicional.
Sempre que sigui necessari, l’adjudicatari haurà de dotar a l’Ajuntament, al seu càrrec, dels
programes informàtics, aplicacions mòbils i permisos que correspongui a fi i efecte que
aquest pugui accedir a tota la informació que es requereix en aquest capítol.
La manca de presentació de la informació, en temps i forma exigits, pot suposar l’aplicació
de deduccions en la retribució dels serveis, d’acord amb les determinacions contemplades
en el capítol 12 d’aquests plecs de condicions.
11.2. Objectius
La gestió de la informació relativa al servei de neteja viària esdevindrà un aspecte clau en la
gestió del contracte, i haurà de complir amb els següents objectius generals:
x
x
x
x

Assolir el màxim nivell de transparència entre els serveis tècnics municipals i
l’empresa adjudicatària del servei.
Disposar de registres documentals que permetin verificar la correcta prestació del
servei.
Disposar de dades que permetin emprendre accions orientades a l’optimització del
servei.
Facilitar la facturació dels serveis prestats.

La informació a lliurar per part de l’adjudicatari es classifica segons la disponibilitat en què
els serveis tècnics municipals podran accedir-hi:
x

Informació accessible en línia o en temps real.
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x
x

Informació a lliurar amb periodicitat mensual.
Informació a lliurar amb periodicitat anual.

11.3. Informació accessible en línia o en temps real
L’adjudicatari resta obligat a donar accés als serveis tècnics municipals o a l’empresa
subcontractada que aquests designin, la següent informació, en línia i en temps real:
x
x

Informació relativa al sistema de seguiment d’equips per GPS que es descriu a
l’epígraf 8.9.
Comunicats de treball diaris.

En cap cas la informació detallada anteriorment es lliurarà en format paper a l’Ajuntament, ni
serà fruit d'escaneig o fotografia de cap tipus de document creat en format paper.
11.3.1. Comunicats de treball diaris
L’adjudicatari estarà obligat a generar, per a cadascun dels equips de treball que prestin
serveis, un comunicat diari de treball.
El comunicat diari de treball, complirà els següents criteris i requeriments relatius a la seva
creació, consulta i lliurament:
x

x

x
x

x

x

Els comunicats els hauran d’emplenar en suport digital els operaris, durant la
prestació del servei, mitjançant l’accés a formularis “on line”, ja sigui a través de
tecnologia embarcada als vehicles o bé mitjançant dispositius mòbils.
Cada dia, l’adjudicatari crearà un comunicat de treball diari per a cadascun dels
serveis planificats. En el supòsit que el servei planificat no es pugui executar, es
crearà igualment el comunicat, indicant la no prestació del servei; en aquest cas, i
únicament quan es presti un servei compensatori del servei no prestat, es crearà un
comunicat de treball específic per al servei compensatori.
Els comunicats de treball tindran tots la mateixa estructura a nivell de camps
d’informació a emplenar.
El sistema de generació, gestió i emmagatzematge dels comunicats diaris de treball
ha de permetre als serveis tècnics municipals i a l’empresa adjudicatària realitzar
consultes de dades històriques (mínim fins a 2 anys), les quals s’hauran de poder
filtrar seleccionant el camp d’informació que interessi. Les consultes hauran de
poder-se exportar a format .xlsx o similar.
Caldrà que l’eina que s’ofereixi permeti el càlcul automàtic d’indicadors de servei,
segons filtre predefinit. A títol d’exemple, un indicador de servei podria ser el núm. de
km recorreguts per un vehicle determinat en un determinat període de temps.
Es valorarà positivament que els comunicats diaris de treball es puguin consultar,
per part dels serveis tècnics municipals, a la plataforma informàtica vinculada al
sistema de geoposicionament dels equips mòbils.

A fi i efecte de garantir que les ofertes dels licitadors compleixen aquests requisits, aquests
inclouran, a les corresponents memòries tècniques, una justificació detallada de tots els
preceptes anteriorment detallats amb les explicacions i captures de pantalla que es
considerin oportunes per a la correcta valoració de cadascuna de les propostes presentades.
S’inclourà una descripció gràfica de proposta de formulari.
Tot seguit es detallen els camps que, com a mínim, caldrà que formin part tant dels
comunicats de treball genèrics com els específics:
Camps mínims d’estructuració del formulari per a la creació del comunicat de treball:
x
x
x

Nom de l’empresa que presta el servei.
Dia i hora de creació el comunicat de treball.
Codi i nom del servei.
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x

Classificació del servei segons execució del mateix:
x Servei ordinari.
x Servei extra.
x Servei no prestat.
x Motiu: manteniment (indicar matrícula) / Avaria (indicar matrícula) /
Absentisme laboral (indicar nom operari/a) / Per instrucció expressa
de l’Ajuntament / Festes / Altres motius (indicar).
x Es presta servei compensatori del servei no prestat? (Sí / No /
Descripció)
x Servei compensatori de servei no prestat (indicar a quin servei compensa).
(NOTA: En cas de servei no prestat, el comunicat de treball acaba aquí, és a
dir que no caldrà emplenar els camps que venen a continuació).

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Àmbit geogràfic del servei (especificar zona, ruta…).
Recursos humans dedicats al servei: nom i cognoms dels operaris, i categoria
professional.
Recursos materials dedicats al servei:
x Matrícula.
Dedicació real (hora inici, hora fi, durada total).
Km inici servei / km final servei. Km totals recorreguts.
Planta de destinació de residus: descripció planta/No s’ha buidat/No aplica.
Kg lliurats a planta.
Incidències del servei prestat:
x Incidències de personal (Sí/No/Descripció).
x Incidències de maquinària (Sí/No/Descripció. Ex: GPS avariat).
x Incidències del servei (Sí/No/Descripció + Fotografia).
x Altres incidències (especificar)
Observacions.
Signatura dels operaris.
Signatura de l’encarregat.

L’Ajuntament es reserva el dret d’introduir en el Comunicats de treball les modificacions que
consideri d’interès.
11.4. Informació a lliurar amb periodicitat mensual
Mensualment, el cap de serveis lliurarà als serveis tècnics municipals la següent informació:
x
x
x
x

Planificació mensual dels serveis.
Informe mensual d’execució dels serveis.
Resum mensual de registre d’entrada de residus a plantes de tractament.
Altres informes mensuals que els serveis tècnics municipals determinin.

11.4.1 Planificació mensual dels serveis
A finals de cada mes i de manera anticipada, l’empresa adjudicatària presentarà a
l’Ajuntament un quadrant on hi figuri la previsió completa del servei, pel mes següent, amb
indicació dels recursos, dies i horaris per cadascuna de les diferents prestacions a
desenvolupar. Serà imprescindible, per tal que el quadrant sigui efectiu, l’aprovació prèvia
del responsable municipal del servei.

11.4.2. Informe mensual d’execució efectiva dels serveis
Mensualment l’adjudicatari reportarà els següents indicadors de prestació de serveis, els
quals es justificaran i calcularan d’acord amb els comunicats diaris de treball del mes en
qüestió.
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x

x
x
x

x
x

Per cada servei objecte de prestació, dedicació real mensual en jornades de treball
senceres. Aquesta informació esdevindrà la base de càlcul per a la generació de les
certificacions de serveis que es regulen més endavant.
Llistat de serveis extres executats, amb detall dels recursos emprats.
Llistat de serveis compensatoris executats, amb detall dels recursos emprats.
Llistat de serveis no prestats, sense compensació. Els serveis no prestats que no
hagin sigut compensats no es podran incloure en les certificacions de servei segons
es detalla en el capítol 15 d’aquests plecs.
Llistat de vehicles i maquinària que han patit avaries i resum d’incidències.
Altra informació rellevant.

L’adjudicatari tindrà l’obligació de lliurar mensualment els indicadors esmentats així com
d’altres que els serveis tècnics municipals estimin oportú sol·licitar durant la durada del
contracte.
L’informe es lliurarà en suport digital i format .pdf. Annex al resum, caldrà annexar-hi, també
en format .xlsx, el conjunt de comunicats de treball diaris.
11.4.3. Resum mensual del registre d’entrada de residus d’escombradora a planta de
tractament
El resum serà un registre (llistat) en format .xlsx d’entrades de vehicles a planta de
tractament de residus. El registre ha de facilitar, com a mínim, la següent informació:
x
x
x
x
x
x
x
x

Planta destí.
Matrícula.
Data d’entrada.
Hora d’entrada.
Fracció de residus.
Pes entrada.
Pes sortida.
Pes lliurat.

L’adjudicatari facilitarà un sol arxiu en format .xlsx on, en un mateix full, hi constaran els
registres d’entrada de totes i cadascuna de les plantes on s’hagi anat durant el mes en
qüestió. Totes i cadascuna de les matrícules que apareguin en aquest registre han de
correspondre a vehicles els qual es pugui acreditar (ja sigui mitjançant controls de presència
o consulta de comunicats diaris de treball) que s’han utilitzat per a l’execució de serveis de
neteja viària prestats al municipi en l’àmbit de la contracta que aquí es regula.
11.5. Informació a lliurar amb periodicitat anual
A més de lliurar tota la informació que els serveis tècnics municipals estimin oportuna, com
per exemple la relativa a les altes i baixes de personal i maquinària, anualment, l’adjudicatari
del servei lliurarà a l’Ajuntament la següent informació, amb termini màxim 31 de març de
l’any següent:
x
x
12.

Taula actualitzada de planificació dels serveis que inclogui totes les modificacions de
servei que s’hagin aprovat al llarg de l’any.
Plànols de rutes actualitzats.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI

12.1. Objectius
L’objectiu fonamental del seguiment, control i gestió del servei serà disposar de constància
documental relativa al nivell de prestació dels serveis, tant en termes quantitatius com
qualitatius, per tal que el serveis tècnics municipals puguin justificar si la proposta de
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certificació mensual que realitza el contractista s’ajusta adequadament als serveis realment
prestats.
En aquest sentit, els serveis tècnics municipals disposaran, entre d’altres fonts d’informació
que s’estimin oportunes, i a més de les que s’especifiquen en aquest apartat, totes les que
s’esmenten en el capítol 11 d’aquests plecs de condicions.

12.2. Finançament
Per al finançament del seguiment, control i gestió de la qualitat del servei l’adjudicatari haurà
de dedicar l’1 % de les despeses anuals d’execució del contracte.
Els romanents d’aquesta partida que quedin disponibles d’un any a un altre, s’acumularan a
l’any següent o podran destinar-se a altres usos relacionats amb la contracta. Al final del
contracte es liquidarà el saldo resultant d’aquesta partida just amb la darrera certificació del
servei.
12.3. Labor inspectora
La facultat de controlar i dur a terme el seguiment, control i gestió de la qualitat del servei
recau en l’Ajuntament, sens detriment que aquest pugui delegar-ne total o parcialment la
seva execució a empreses independents o altres administracions col·laboradores en
funcions de suport.
La labor inspectora que executi l’Ajuntament o l’entitat en qui aquest delegui aquesta tasca
no tindrà cap limitació respecte a la comprovació del nivell de prestació del servei. En aquest
sentit, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’Ajuntament tota la informació que li
sigui requerida a fi i efecte de clarificar o comprovar l’estat de la prestació de cadascun dels
serveis que es preveuen en aquest plec. També lliurarà els certificats i albarans d’entrada a
planta corresponents a la gestió dels residus.

12.4. Control de la prestació dels serveis
El control de la prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls propis
establerts per l’Ajuntament per tal que es compleixin els serveis contractats i les seves
programacions.
El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar que l’Ajuntament pugui
conèixer en tot moment la planificació i programació actualitzada dels serveis. En aquest
sentit, restarà obligat a aportar tota la documentació que se li sol·liciti en tot allò referent al
dia, torn, ruta, itinerari, horari, equip, eines de treball, servei, estat de neteja i imatge,... etc..
El reflex dels resultats d’aquestes observacions podrà tenir conseqüències en el moment
d’aprovar les certificacions mensuals.
El control de la prestació del servei es fonamentarà en:
1.- Controls de presència dels equips.
2.- Control de les normes d’execució dels serveis.

12.4.1. Control de presència dels equips
Els controls de presència faran referència a si es troba o no l’equip dins de la seva ruta,
especificada d’acord amb la planificació acordada entre els serveis tècnics de l’Ajuntament i
l’empresa adjudicatària.
El sistema de control de la ubicació i del recorregut dels equips es podrà basar tant en
inspeccions presencials com en la consulta i anàlisis dels recorreguts dels diferents vehicles
i serveis que es registrin via GPS. Amb tot, l’ús d’aquestes eines es podrà completar amb la
implementació d’altres metodologies que s’estimin oportunes.
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Durant les inspeccions presencials es constatarà que els recursos materials i humans dels
equips de treball són els previstos i, en cas que no ho siguin, si la substitució ha estat
aprovada o consentida prèviament per l’Ajuntament.
Es considerarà com “equip no trobat” tant la no presència de l’equip com qualsevol
incidència que deixi un servei sense compliment total o parcial en el moment de fer la
inspecció/comprovació.
Els incompliments que es registrin estaran sotmesos a les deduccions que es detallen en el
capítol 13 d’aquests plecs de condicions.

12.4.2. Control de les normes de la prestació dels serveis
Els resultats del control de normes de la prestació, si procedeix, es catalogaran en Correcte,
No satisfactori, Deficient o Inacceptable, segons es detalla a la taula següent.

N
O

INCOMPLIMENT DE LES NORMES
Neteja Viària

No seguir l’itinerari previst per causes injustificades.
Incompliment general de les normes que regulen l’execució de les prestacions.
Parada temporal dels equips sense causa justificada:
Entre 5 i 10 minuts
Entre 10 i 20 minuts
Més de 20 minuts
Retard en l’inici del servei/Finalitzar abans d’hora el servei
Superior als 10 minuts
Superior als 15 minuts
Superior als 20 minuts
Estat funcional i imatge dels equips:
Insuficient
Defectuós
Dolent
No portar l’uniforme net i polit.
No realitzar treballs programats o encomanats.
Canviar el torn previst per un equip de servei sense autorització prèvia de
l’Ajuntament
Velocitats de neteja superiors a les previstes amb resultat negatiu.
No recollida d’una pila de residus escombrada, baldeig o qualsevol servei de
neteja viària.
No netejar una àrea de vorera o una àrea d’aportació.
No recollir el residu seleccionat fora dels contenidors de recollida selectiva, i
no introduir cada residu en el contenidor apropiat.
No recollir excrements d’animals.
Impulsar restes de residus sota els vehicles estacionats.
No neteja d’un escocell o de la tapa si està tapat.
Actituds no respectuoses envers els veïns del municipi.
Abocar residus d’escombrada a lloc no previst.

S
A
T
I
S
F
A
C
T
O
R
I

D
E
F
I
C
I
E
N
T

I
N
A
C
C
E
P
T
A
B
L
E

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

N
O

INCOMPLIMENT DE LES NORMES
Neteja Viària

La càrrega d’aigua per vehicles de rec o escombrada mecànica en punts no
autoritzats.
Altres incompliments (en funció de l’incompliment).
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El servei es considerarà “no satisfactori” quan al menys 1 dels ítems de la taula anterior es
valori com a “no satisfactori” i no hi hagi cap dels altres ítems valorats com a “deficient” o
“inacceptable”.
El servei es considerarà “deficient” quan al menys 1 dels ítems de la taula anterior es valori
com a “no satisfactori” i no hi hagi cap dels ítems valorats com a “inacceptable”.
El servei es considerarà “inacceptable” quan al menys 1 dels ítems de la taula anterior es
valori com a “no satisfactori”.
Altrament, el servei es considerarà “correcte”.
La qualificació “Correcte” no comportarà cap tipus de deducció en la retribució, i la resta de
qualificacions comportaran les deduccions que s’especifiquen a l’epígraf 13.3 d’aquests
plecs de condicions.

12.5. Avaluació de la qualitat dels serveis
L’avaluació del nivell de qualitat dels serveis prestats es realitzarà mitjançant inspeccions
presencials. D’entre les variables que es tindran en compte per a la realització d’aquestes
comprovacions hi ha:
a) Paràmetres de la qualitat del servei de neteja viària: nivell de neteja després del
servei, presència de residus de diferent mida, etc..
b) Estat de la maquinària i material de la contracta.
La metodologia concreta d’observació i extrapolació a la resta del municipi o serveis
l’establiran els serveis tècnics municipals. En aquest sentit, es pretén disposar d’un
procediment d’avaluació del nivell de qualitat de les prestacions dels serveis objecte de la
contracta, que sigui senzill i per tant de fàcil aplicació, que permeti identificar i corregir
aquells defectes que puguin aparèixer durant el desenvolupament de la contracta i que
estableixi les bases per la implementació d’un sistema de millora de la qualitat.
El resultat de l’aplicació d’aquesta metodologia donarà lloc a un índex que permetrà
classificar la qualitat del servei en Correcte, No Satisfactori, Insuficient i Inacceptable.
La qualificació Correcte no comportarà cap tipus de deducció en la contraprestació. Les
qualificacions No satisfactori, Insuficient i Inacceptable comportaran l’aplicació de les
deduccions previstes al capítol 13 d’aquests plecs de condicions.
12.6.

Auditories externes del servei
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Amb la finalitat de complementar el seguiment i millora del serveis de la contracta,
l’Ajuntament podrà, si ho estimi oportú, dur a terme una auditoria completa dels serveis de
neteja viària. Aquesta auditoria serà executada per una empresa externa al contractista. Els
continguts i extensió d’aquesta auditoria seran decidits en el seu moment i en cada ocasió
per l’Ajuntament.

13.

SISTEMA DE RETRIBUCIÓ

13.1. Descripció del sistema de retribució
Els serveis prestats es retribuiran mensualment mitjançant certificació dels serveis realment
prestats durant el mes vençut, multiplicats pels preus unitaris de les tarifes incorporades a
l’oferta, més els corresponents serveis addicionals executats pel contractista. A aquest
import se li podran aplicar les deduccions econòmiques que es derivin dels resultats del
control de qualitat.
En cas que, durant el transcurs del contracte, fos necessari introduir nous preus unitaris, el
contractista elaborarà la proposta de nous preus, basant-se en l’estructura de
desglossament de preus que es descriu a l’apartat corresponent de la documentació a
presentar, i aportarà la documentació que justifiqui els imports que ha proposat en cada
concepte.
L’Ajuntament aprovarà la proposta presentada, o bé podrà presentar una contraoferta
valorada i raonada la qual, si no hi ha acord, serà vinculant per al contractista i quedarà a
tots els efectes en el quadre de preus del pressupost que va servir de base del contracte.

13.2. Factures mensuals
Les factures s’abonaran de forma mensual prèvia presentació per part de l’empresa
adjudicatària, de la proposta de factura per mes vençut. Aquesta proposta s’haurà de
presentar dins de la primera setmana del mes següent del període mensual a facturar i
haurà de ser aprovada per l’Ajuntament abans de poder presentar la factura definitiva.
Tant la proposta de liquidació com les factures corresponents, s’estructuraran amb el format
que defineixi l’Ajuntament, i com a mínim es desglossaran en els següents conceptes:
x
x
x
x
x

Retribucions de tipus fix.
Retribucions de tipus variable, segons serveis prestats.
Altres despeses comunes a totes les certificacions.
Còmput de bossa anual de recursos addicionals romanent.
Aplicació dels resultats del seguiment, control i gestió de la qualitat del servei.

13.2.1. Retribucions de tipus fix
En concepte de retribucions de tipus fix, es facturarà la 1/12 part de les despeses anuals
dels següents conceptes, degudament desglossats en les ofertes econòmiques que
presentaran els licitadors:
x Despeses d’instal·lacions fixes i serveis comuns.
x Recuperació de la inversió i finançament.
x Assegurances i impostos.
13.2.2. Retribucions de tipus variable, segons serveis prestats
Per a la retribució segons serveis prestats, el contractista realitzarà una proposta de
certificació, amb el detall dels serveis prestats durant el mes en qüestió. Una vegada rebuda
la proposta, els serveis tècnics municipals la validaran. En cas que es consideri pertinent
que es modifiqui la proposta de certificació, l’Ajuntament donarà audiència al contractista per
tal que aquest pugui presentar les justificacions que consideri oportunes.
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En tot cas l’empresa lliurarà a l’Ajuntament la informació en el suport informàtic adient que
permeti acreditar el nivell de prestació dels diferents serveis que figurin a la proposta de
certificació presentada.
Per cadascun dels serveis prestats es facturaran el nombre de jornades/mes corresponent a
cada tipologia de tractament executat, multiplicat pel preu unitari previst a l’oferta
guanyadora.
13.2.3. Altres despeses comunes a totes les certificacions
A la suma dels imports calculats a cada certificació s’hi afegiran els corresponents imports
destinats al serveis comuns, així com a les despeses generals i benefici industrial, segons
allò que l’empresa adjudicatària hagi indicat a l’oferta.
13.2.4. Còmput de bossa anual de recursos addicionals romanent
Per a cada servei addicional al programat que s’hagi prestat (serveis que l’empresa
contractista hagi efectuat, previ consentiment de l’Ajuntament, amb recursos humans i/o
materials addicionals als previstos en l’oferta guanyadora), el contractista en quantificarà
l’import corresponent, el qual es calcularà mitjançant l’aplicació del nombre de jornades/mes
de cada tipologia de tractament executat, multiplicat pel preu unitari previst a la tarifa de
preus d'equip.
Aquests imports s’utilitzaran per calcular l’import romanent de la bossa anual de recursos
addicionals, el qual es detallarà en cada certificació.
Quan l’import romanent de la bossa anual de recursos addicionals sigui zero, el contractista
podrà facturar serveis addicionals a l’Ajuntament, els quals es quantificaran amb la mateixa
metodologia que la detallada anteriorment.
13.3. Aplicació dels resultats del seguiment, control i gestió de la qualitat del servei
Mensualment, i a partir del comunicat diari de treball de l’empresa adjudicatària i dels
controls de la prestació dels serveis i d’avaluació de la qualitat, l’Ajuntament podrà
quantificar, si escau, les deduccions a aplicar a la certificació.
L’Ajuntament es reserva del dret d’aplicar les deduccions sobre el servei avaluat en una
proporció equivalent al percentatge de serveis inspeccionats. Així doncs, s’entendrà que els
serveis no inspeccionats es presten amb unes condicions equivalents a les dels serveis
inspeccionats i, per tant, se’ls podrà aplicar les mateixes deduccions.

13.3.1. Deduccions a aplicar derivades del control de la presència dels equips
A efectes de certificació es considerarà “servei no prestat” per un equip i per tant no
correspondrà que se certifiqui, quan es donin una o més de les següents casuístiques:
x

x

No sigui localitzat mitjançant els controls de presència al llarg de la jornada, en el
seu recorregut o punts en què hauria d’estar prestant servei, i la incidència s’hagi
comunicat de forma prèvia a l’Ajuntament.
No estigui format pels elements materials o humans previstos i l’equip no figuri en la
relació de substitucions prèviament acceptades, encara que s’hagi donat avís als
serveis tècnics municipals.

Es considerarà “servei no prestat” per un equip i a més a més comportarà la deducció
equivalent a dues vegades el seu import quan:
x

x

No sigui localitzat mitjançant els controls de presència al llarg de la jornada, en el
seu recorregut o punts en què hauria d’estar prestant servei, i no s’hagi notificat la
incidència de forma prèvia a l’Ajuntament.
No estigui format pels elements materials o humans previstos, i no s’hagi comunicat
als serveis tècnics municipals.
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La base de càlcul de l’import de les deduccions serà el cost directe d’execució del servei
(preu unitari del servei) més la part proporcional (en base al cost global del servei) de les
despeses fixes (o d’estructura), doncs es considera que el seu cost és motivat per la
necessitat de donar suport als serveis que es presten.

13.3.2. Deduccions a aplicar derivades del control de les normes de la prestació
A efectes de certificació s’aplicarà el següent criteri a tots els serveis:
Deduccions com a conseqüència del control de les normes de la prestació especificades a
l’epígraf 12.4.2, declarades com No satisfactori, Deficient o Inacceptable:
No Satisfactori
Deducció del 10% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “no satisfactori”.
Deficient
Deducció del 20% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “deficient”.
Inacceptable
Deducció del 50% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “inacceptable”.

13.3.3. Deduccions a aplicar derivades de l’avaluació de la qualitat dels serveis
El resultat de l’avaluació de la qualitat del servei portarà a valorar-lo com a: Correcte, No
Satisfactori, Deficient o Inacceptable.
A efectes de certificació s’aplicarà el següent criteri d’aplicació de deduccions per l’avaluació
del nivell de qualitat de les prestacions dels serveis:
No Satisfactori
Deducció del 10% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “no satisfactori”.
Deficient
Deducció del 20% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “deficient”.
Inacceptable
Deducció del 50% del preu unitari del servei (expressat en €/jornada), multiplicat pel nombre
de jornades en què el servei ha estat qualificar com a “inacceptable”.

13.3.4. Altres deduccions
L’error en la certificació dels serveis per part del contractista es considerarà inacceptable. En
conseqüència, la detecció per part de l’Ajuntament d’errors de facturació a favor del
contractista, podrà ser motiu d’una deducció equivalent al doble de l’import addicional de
l’error en qüestió.
També podran ser motiu de deducció per part de l’Ajuntament, la no implementació de tots i
cadascun dels elements inclosos en l’oferta de l’adjudicatari en la seva totalitat. En aquest
sentit, més enllà de garantir la implementació de tota la maquinària i recursos humans
ofertats en els terminis amb els quals s’hagi compromès l’adjudicatari a l’oferta guanyadora,
els serveis tècnics municipals podran aplicar deduccions per la no implementació i/o la no
operativitat o mal funcionament dels següents ítems:
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x

x

x

GPS a tots els vehicles. La no implementació o manca d’operativitat d’1 element
durant més d’1 setmana podrà ser motiu d’una deducció equivalent a l’import del
conjunt de GPS ofertats, durant el període certificat.
Plataforma informàtica de geoposicionament dels equips. La no implementació en la
seva totalitat de totes i cadascuna de les prestacions ofertades durant més d’1
setmana podrà ser motiu d’una deducció equivalent al conjunt del sistema ofertat,
durant el període certificat.
L’ajuntament podrà aplicar deduccions addicionals en cas de no lliurament per part
del contractista de tota la informació i documents continguts en el capítol 10, per un
import equivalent a la meitat de les despeses generals durant el període certificat.

14. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (SOBRE 2)
Les ofertes hauran de presentar-se en suport informàtic amb arxius .pdf. en català o castellà
amb fulls DINA4. La cartografia i material gràfic podrà ser presentat en DINA3.
Es limita l’extensió de la memòria tècnica a presentar per les empreses licitadores (SOBRE
2) a 150 Pàgines, annexes a banda.
El contingut de les ofertes un cop presentades, passarà a ser propietat de l’Ajuntament,
sense que l’empresa licitadora o adjudicatària a tingui dret a cap contraprestació econòmica
per aquest fet.
Les empreses presentaran una OFERTA ÚNICA que se cenyirà al màxim possible al que es
demana en aquest plec de prescripcions tècniques.
Els licitadors presentaran una memòria tècnica que respectarà l’estructura que es detalla
més endavant i que inclourà tota la informació que creguin oportuna per tal de justificar
l’obtenció de la màxima puntuació segons judici de valor a la qual vulguin aspirar.
La no presentació de la memòria tècnica d’acord amb les especificacions d’aquest apartat i
dels annexos corresponents podrà comportar l’exclusió del concurs de l’empresa licitadora.
Qualsevol modificació que es produeixi al llarg de la contracta implicarà l’actualització o
l’aportació de la nova descripció del servei, inclòs els plànols corresponents o l’actualització
dels quadrants de programació global dels serveis. Aquestes fitxes, plànols o quadrants de
programació dels serveis hauran de ser lliurats a l’Ajuntament abans de l’inici de la
modificació i hauran de ser acceptats pels serveis tècnics municipals corresponents.
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica del servei, respectant els punts que
es descriuen a continuació:
1. POSADA EN MARXA DEL SERVEI
x Calendari de posada en marxa dels serveis objecte de la contracta.
x Proposta de característiques bàsiques de la maquinària provisional que s’aportarà
mentre no es disposi de la maquinària ofertada.
x Totes les explicacions que s’estimin oportunes per detallar la incorporació gradual
dels nous mitjans materials a la prestació dels serveis objecte de contractació.
2. OFERTA DE SERVEIS
Per cada servei proposat s’hauran de detallar, com a mínim, els següents aspectes:
x Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector,
procediment de treball (amb inclusió de les tasques no operatives, com la neteja
dels vehicles, l’elaboració del comunicat de treball, etc.), recursos humans i
materials necessaris per realitzar el servei, freqüències de pas per sector.
x Breu explicació tècnica, raonada i reproduïble, dels rendiments per cada una de les
modalitats de neteja viària, parametritzant-ho en funció de les diferents
característiques que els puguin afectar (intensitat d’ús, amplada dels carrers,
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x

presència d’arbrat, pendents, ...). Aquesta base de càlcul s’utilitzarà, i serà vinculant,
en cas de redefinició del servei per necessitats del municipi.
Explicacions que es considerin oportunes per tal que es puguin valorar eventuals
propostes que impliquin una optimització del servei i/o una minimització de l’impacte
ambiental del mateix.

Aquest capítol s’estructurarà d’acord amb els següents subapartats:
2.1. Neteges bàsiques
2.2. Neteges complementàries
2.3. Neteges addicionals
2.4. Transport de residus de neteja viària a planta
2.5. Taula resum de planificació de serveis segons l’annex 1
3. MITJANS MATERIALS
3.1. Oferta de maquinària
Descripció de la maquinària proposada i justificació de la mateixa
x
x
x
x

Maquinària adscrita al servei.
Maquinària no adscrita al servei.
Maquinària de substitució.
Protocol de manteniment per a cada vehicle.

3.2. Sistemes d’ajuda a l’explotació
Descripció de les característiques dels sistemes d’ajuda a l’explotació ofertats:
x Sistema de geoposicionament.
x Comunicat diari de treball.
x Sistemes auxiliars de comunicació i control.
3.3. Base logística
4. MITJANS HUMANS
x Estructura de l’empresa i organigrama detallat del conjunt de personal directe i
indirecte, amb especificació de les categories, funcions generals, % de dedicació al
servei, titulacions acadèmiques i professionals (inclosos el representant tècnic i/o
l’encarregat).
x Relació de comandaments previstos amb les seves funcions generals.
x Proposta de personal, amb especificació de la dedicació al servei, en % de jornada
laboral, jornades de treball/any, categoria professional, etc.
x Pla de substitucions del personal.
x Proposta de vestuari.
5. PLÀNOLS
Els plànols han de ser auto explicatius, coherents amb la taula de l’annex 1 i han de contenir,
com a mínim, informació relativa a:
x Servei.
x Itinerari de la ruta i codi de la mateixa.
x Horaris d’inici i final de prestació efectiva del servei.
x Dies de la setmana d’execució.
x Mitjans humans i materials.
x Altra informació que es consideri rellevant.
15. CONTINGUT DEL SOBRE 3
A. Estructura de la memòria econòmica:
1. INVERSIONS
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1.1.
Condicions generals de finançament: terminis d’amortització, tipus d’interès
1.2.
Quadres d’amortització i finançament
Taula d’amortització mes a mes del pagament de les inversions efectuades, per a cada
equip, indicant el període d’amortització previst, les quotes d’amortització mensuals, la
liquidació mensual d’interessos i la quantitat pendent d’amortitzar a la fi del contracte.
2. PREUS UNITARIS
2.1. Personal (taula A2.1, Annex 2)
2.2. Combustible (taula A2.2, Annex 2)
2.3. Manteniment (taula A2.3, Annex 2)
2.4. Serveis addicionals (taula A2.4, Annex 2)
2. DETERMINACIÓ DEL PREU 2, PER ITINERARI
Taula A2.5, annex 2.
3. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL
Indicar valor i explicacions necessàries.
4. OFERTA ECONÒMICA
Taula A2.6, annex 2.
5. BOSSA DE RECURSOS ADDICIONALS
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16. CRITERIS DE VALORACIÓ
L’assignació de punts es realitzarà d’acord amb la taula següent:

16.1 Judici de valor
Les propostes es puntuaran considerant el compliment dels aspectes mínims exigibles
segons els plecs tècnics, així com el grau de millora en el servei que els licitadors aportin en
relació als aspectes a valorar.
El resultat es traduirà en l'aplicació d'un judici de valor que consistirà en classificar les
propostes en 4 categories: "favorable", "satisfactori", "acceptable", "suficient".
A cada categoria se li assignarà un factor de multiplicació, segons es detalla a la taula
següent, que aplicarà sobre la puntuació màxima de cada aspecte a puntuar, excepte en
aquells criteris que s'estableixi una metodologia específica d'assignació de punts.

Es podrà donar el cas que 2 o més propostes siguin classificades en una mateixa categoria,
excepte la categoria "favorable" que s'atorgarà a la millor de les propostes valorades.
Quan s'especifiqui "Proporció directa" s'assignaran tots els punts a qui ofereixi el valor més
alt, 0 punts a qui ofereixi 0 unitats, i la resta en proporció.
En cas que alguna de les taules de l’annex 1 que serveixen per descriure els serveis
presentin omissions o incorreccions, es considerarà manca de coherència en la proposta
valorada.
Els licitadors hauran de parar especial atenció a la informació necessària per a valorar els
criteris subjectes a judici de valor i els criteris automàtics, per tal de no introduir en cap cas
dades en el sobre 2 que permetin deduir de forma clara i senzilla la proposta que es valorarà
en el sobre 3.

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

16.2 Criteris automàtics

_________________________________________________
DILIGÈNCIA: Faig constar que el present plec de prescripcions tècniques, va ser aprovat per
Acord núm. 69/2021 en la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 29.09.2021.
Canyelles, data de signatura electrònica
El Secretari – interventor,

Antoni Alsina Simal

