CONTRACTE ADMINISTRATIU
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT (REGULACIÓ
HARMONITZADA) PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE
“NETEJA VIARIA”
Begues, en data 8 de d’octubre de 2021.

D'una part, M. Mercè Esteve Pi Alcaldessa, actuant en nom i representació
de l'Ajuntament de Begues, assistida del Sr. José Félix Velasco Martínez
secretari, que dóna fe de l’acte.

07/10/2021

De l’altra part:
Na Natividad Pintado Cruz, proveïda de DNI núm. 44420496k, actuant en
nom i representació de SERVEIS REUNITS SA (SERSA), empresa amb domicili
social a la Ronda Can Rabadà núm. 2, 6è 5a de Castelldefels, i amb CIF núm.
A43049501, manifesta tenir plena capacitat per contractar i no estar dins cap
de les causes d'incompatibilitat i d'incapacitat què determinen les disposicions
vigents en aquesta matèria.

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

REUNITS:

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a
formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

I.- Que la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 12 d’abril de 2021
va convocar la licitació del servei de neteja viaria.
II.- L’aprovació de la despesa va ser efectuada en la sessió de la Junta de
Govern abans esmentada, amb càrrec a la partida 13 1631 22700.
III.- I l'adjudicació va ser acordada per Decret del primer tinent d’alcaldia de
data 15.09.2021.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- D'ara en davant el contractista es compromet a la realització
d’aquest servei amb subjecció a l’oferta presentada, els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques aprovats i el present contracte.
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Segona.- L’import anual del contracte és el següent 482.164,42- € IVA inclòs
(438.331,29- € import base + 43.833,13- € 10% IVA) i seran abonats per
l'Ajuntament de Begues mitjançant la facturació corresponent presentada
pels adjudicataris.
Tercera.- La duració del contracte serà de vuit anys des de la data de
signatura del present contracte, prorrogable per dos anys més, de forma
expressa, d’any en any i fins un màxim de 10 anys.

07/10/2021

Alcaldessa

Quarta .- Per respondre del compliment del contracte, el contractista ha
constituït a la Tresoreria Municipal una garantia per import de 175.332,52.euros, segons s'acredita mitjançant exhibició del corresponent resguard,
una fotocòpia del qual s'adjunta al present contracte.
Cinquena.- La garantia es tornarà una vegada recepcionat el contracte,
essent el termini de recepció de 2 mesos a comptar des de la realització de
l’objecte del contracte.
Sisena.- D’acord amb l’art. 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
d’acord amb la clàusula 31 el plec de clàusules administratives, aquest
contracte serà objecte de revisió de preus.
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Setena.- L’empresa contractista complirà, durant tot el període d’execució
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable.
Vuitena.- El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert en
el contracte, als preceptes de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i als preceptes del Reglament general de contractació i altres
disposicions administratives que li siguin d'aplicació, en tot allò que no
s'oposin a l'esmentada llei.

L’Alcaldessa

El contractista

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

I per a que consti, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data a dalt esmentats.
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El secretari interventor
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Assabentat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA PEL SISTEMA DE
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
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CAPÌTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Objecte del contracte i qualificació
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de
Begues per a l'adjudicació dels serveis de neteja viària en els termes i
condicions que es detallen al plec de prescripcions tècniques particulars

Alcaldessa

El contracte no es divideix en lots. Les principals raons per les quals s’ha
decidit no subdividir en lots el contracte són: a) que no és viable la seva
fragmentació atès que tots els treballs objecte del contracte afecten
intrínsecament el conjunt del servei i la eficiència de contracte recomana la
prestació del servi de forma única , b) cal garantir la unitat de criteri
d’actuació del servei en la totalitat del terme municipal i la màxima
coordinació entre les prestacions a contractar, c) és necessari facilitar el
compliment de les funcions pròpies del responsable del contracte al disposar
d’un sol interlocutor, considerant les dimensió dels recursos de l’àrea
municipal responsable del contracte, i d) per obtenir els beneficis de les
economies d’escala associades

07/10/2021

La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de
contractes públics - (CPV) és el 90610000-6 Serveis de neteja i escombrat
de carrers. Les especificitats dels serveis es troben definides al plec de
prescripcions tècniques.

El contingut dels serveis i equipaments
Prescripcions Tècniques.
04/02/2021

MERCE ESTEVE PI
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Art. 2. - Àmbit funcional i territorial del servei
es detallen

en el plec de

Art. 3. - Necessitat i idoneïtat del contracte
Es tracta de la prestació de serveis mínims obligatoris, amb la finalitat de
garantir i satisfer les necessitats de la població a la que va adreçat el servei,
mitjançant la contractació d’una empresa capacitada, atès que l’Ajuntament
no disposa dels mitjans humans i materials necessaris.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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El Secretari

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan
acreditats a l’expedient.
Art. 4. - Dades econòmiques del contracte
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La determinació del preu del contracte es realitza mitjançant la modalitat
d’una quantitat a tant alçat

El pressupost de contracte és de TRES MILIONS CINC-CENTS TRETZEMIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (3.513.768,00 €) sense IVA,
corresponents a un import anual de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL
DOS-CENTS VINT-I-U (439.221,00 €), quantitat que no inclou l’IVA i
que constitueix el pressupost base de licitació
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del
contracte ha estat el resultat de sumar les despeses de materials, incloses
les amortitzacions, afegint el cost de personal.
4.1.1 Despeses materials anuals
MATERIAL ESCOMBRADA MANUAL
COST DE
COST DE
CONSUM
MANTENIMENT MANTENIMENT ANUAL
COST
QUANTITAT COST UNITARI OBTENCIO ANUAL UNITARI ANUAL
UNITARI*

Escombres
Bufadores
Cabassos
Carretons
Vehicles lleugers (electrics)

3
3
3
3
1

25 €
210 €
23 €
60 €
40.000 €

75 €
630 €
69 €
180 €
40.000 €

10 €
20 €
5€
10 €
2.200 €

30 €
60 €
15 €
30 €
2.200 €

88 €

185.000 € 185.000 €
128.000 € 128.000 €

5.500 €
4.000 €

5.500 €
4.000 €

4.869 €
7.358 €

IMPOSTOS I
ASSEGURANCES

TOTAL
COSTOS D'AMORTITZACIÓ
COSTOS
ANUALS
VALOR
RESIDUAL 10% VIDA ÚTIL (ANYS) COST ANUAL

1.000 €

0
0
0
0
4.000 €

1
3
1
10
12

75 €
210 €
69 €
18 €
3.000 €

105 €
270 €
84 €
48 €
6.288 €

1.400 €
1.400 €

18.500 €
12.800 €

12
12

13.875 €
9.600 €

25.644 €
22.358 €

MATERIAL ESCOMBRADA MECÀNICA/MIXTA
Escombradora gran
Escombradora petita

1
1

MERCE ESTEVE PI
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El Secretari
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Alcaldessa

4.1.2 Despeses anuals de personal.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

12d653ae6f1c4677b1d1bc4220dfdc72001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DESPESES PERSONAL
TOTADESPE
SES
PERSONAL

Responsable de comptabilitat i administració
Concepte
Salari base
Paga extra juny
Paga extra desembre
Sou brut anual

1
EUR/mes Mesos
2.464,04
2.464,04
2.464,04

Tècnic/a d'operacions:

0,5

Concepte
Salari base
Paga extra juny
Paga extra desembre
Sou brut anual

EUR/mes Mesos
2.213,01
2.213,01
2.213,01

Xofer A

EUR/mes Mesos
1.407,56
351,88
363,57
1.759,44
1.759,44

Encarregat/da:

93.114 €
12
12
11
1
1

EUR/any
16.890,72
4.222,56
3.999,27
1.759,44
1.759,44
28.631,43

12
12
11
1
1

EUR/any
22.222,68
5.555,64
2.444,09
2.314,86
2.314,86
34.852,13

12
12
11
12
1
1

EUR/any
12.930,96
3.232,80
1.375,99
418,2
1.346,98
1.346,98
20.651,91

0,2

Concepte
Salari base
Plus penositat-perillositat
Prima productivitat
Paga extra juny
Paga extra desembre
Sou brut anual

EUR/mes Mesos
1.851,89
462,97
222,19
2.314,86
2.314,86

Peó recollides

6.970 €

8

Concepte
Salari base
Plus penositat perillositat
Prima productivitat
Complement disponibilitat
Paga extra juny
Paga extra desembre
Sou brut anual

Alcaldessa

15.491 €
EUR/any
12 26.556,12
1 2.213,01
1 2.213,01
30.982,14

3

Concepte
Salari base
Plus penositat perillositat
Prima productivitat
Paga extra juny
Paga extra desembre
Sou brut anual

07/10/2021

34.497 €
EUR/any
12 29.568,48
1 2.464,04
1 2.464,04
34.496,56

EUR/mes Mesos
1.077,58
269,4
125,09
34,85
1.346,98
1.346,98

164.224 €

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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IVA
TOTAL CONTRACTE ANUAL NETEJA VIÀRIA

369.093 €
13%
6%

47.982 €
22.146 €
439.221 €

10%

43.922 €
483.143 €

D’acord amb les indicacions del departament corresponent, l’I.V.A. aplicable
es del 10%, en conseqüència el pressupost màxim de licitació, IVA inclòs es
de TRES MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC CENT-QUARANTAQUATRE EUROS (3.865.144,00€) corresponents a un importa anual de
483.143,00 € IVA inclòs.

El Secretari

Signatura 2 de 2

TOTAL COST D'EXPLOTACIO ANUAL

314.296 €

4.2 Valor estimat
D’acord amb la previsió de la revisió de preus d’altres contractes similars i
la fórmula polinòmica de revisió de preus adequada per a aquest servei es:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

12d653ae6f1c4677b1d1bc4220dfdc72001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Kt = A* (MT/Mo) + B* (Ft/Fo) + C* (Ct/Co) + 0,15
- Mt = índex de mà d'obra, segons el conveni en el moment de la
revisió i la categoria del maquinista
- Mo = índex de mà d'obra en el moment de la licitació i la categoria del
maquinista
- Ft = índex de preus al consum a Catalunya en el moment de la revisió
- Fo = índex de preus al consum a Catalunya en el moment de la
licitació
- Ct = Índex del preu del gasoil en el moment de la revisió
- Co = índex de preus del gasoil en el moment de la licitació
- A: coeficient corresponent a l'apartat de costos del personal
- B: coeficient corresponent a l'apartat de materials, útils, eines,
reparacions i lloguers externs i subcontractacions
- C: coeficient corresponent a l'apartat de costos de combustibles i
derivats
Podem preveure que el valor futur del contracte de la manera següent:
ANY 1

ANY 2

Kt

ANY 5
1,022

ANY 6
1,027

ANY 7
1,032

ANY 8
1,037

Alcaldessa
07/10/2021

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Per la qual cosa, el valor estimat del contracte (VEC) serà:
Preu de contracte
(8 anys)

Pròrrogues
possibles
(1+1 any)

3.578.769,18 €

910.943, 46 €

Modificacions
Valor estimat del
possibles (Màxim contracte (VEC)
del
10%
pressupost inicial
i
eventuals
pròrrogues)
448.971,26 €
4.938.684 €

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de
la LCSP, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és de QUATRE
MILIONS NOU CENT-TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTAQUATRE EUROS sense IVA, (4.938.684 €).

Signatura 1 de 1

FRANCESC ALMANSA DIEZ

El Secretari
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ANY 4
1,017

10% IVA
TOTAL
IMPORT REVISAT
ANY 1
439.220,57 € 43.922,06 € 483.142,62 €
ANY 2
439.220,57 € 43.922,06 € 483.142,62 €
ANY 3
444.930,43 € 44.493,04 € 489.423,48 €
ANY 4
446.687,32 € 44.668,73 € 491.356,05 €
ANY 5
448.883,42 € 44.888,34 € 493.771,76 €
ANY 6
451.079,52 € 45.107,95 € 496.187,47 €
ANY 7
453.275,62 € 45.327,56 € 498.603,19 €
ANY 8
455.471,73 € 45.547,17 € 501.018,90 €
TOTAL 3.578.769,18 € 357.876,92 € 3.936.646,09 €

07/10/2021
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ANY 3
1,013

Art. 5. - Aplicacions pressupostàries
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La despesa derivada de l’execució del contracte serà imputada als
pressupostos generals de la corporació dels exercicis 2021 i següents :
Org. Prog. Econ.
13

Descripció

1631 22700 Neteja
viària

En tractar-se d'un contracte que comporta despeses de caràcter plurianual,
la despesa per els exercicis successius anirà amb càrrec a l'aplicació
pressupostaria que s'habiliti a tal efecte en l’exercici corresponent.

Art. 6.- Inici i durada del contracte i possibles pròrrogues
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El contracte tindrà una durada de 8 anys a comptar des de la seva
signatura, atès el període de recuperació de la inversió de material
d’escombrada mecànica que s’assenyala en el quadrant adjunt, i serà
prorrogable per dos anys més, d’any en any, de forma expressa, fins a un
màxim de 10 anys.
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QUANTITAT

COST UNITARI

COST
OBTENCIO

COST DE
MANTENIMENT
ANUAL UNITARI

COST DE
CONSUM
MANTENIMENT ANUAL
ANUAL
UNITARI*

IMPOSTOS I
ASSEGURANCES

COSTOS D'AMORTITZACIÓ

TOTAL
COSTOS
ANUALS

Les pròrrogues les acorda l’òrgan de contractació i són obligatòries per
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
El servei començarà a prestar-se el primer dia del mes següent a aquell en
que s’hagi signat el contracte.
A l’expiració del contracte, i com a conseqüència del principi de continuïtat,
l’adjudicatari es veurà obligat a prorrogar el servei d’una manera obligatòria
si així és requerit per l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’art. 29.4
de Llei de contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017.

Art. 7. - Règim jurídic del contracte
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El contracte es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i
per les normes contingudes en:
• la Llei de contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017 (en
endavant LCSP).
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de
la Llei 30/2007, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, ( en endavant RGLCAP ) en tot en que no s’oposi a les tres
disposicions anteriors (en endavant RGLCAP), ), modificat pel Real Decret
773/2015 , de 28 d’agost .
Supletòriament s’aplicaran les altres normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs,
d’interpretar el que s’ha convingut, de modificar la prestació segons
convingui dintre dels límits admesos per la LCSP i de suspendre la seva
execució per causa d’interès públic.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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El Secretari

La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les
qüestions litigioses sorgides en relació amb el contracte.
Art. 8.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Tramitació: ordinària
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Procediment:
obert i subjecte a regulació harmonitzada, i adjudicació
mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de valoració, d’acord amb els
articles 156 a 158 de la LCSP.
La licitació s’anunciarà al DOUE i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del
contracte, segons s’indica a la clàusula 14.
Art. 9. - Admissió de variants
No s’admetran variants sobre l’execució del contracte.
Art. 10. - Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
La documentació acreditativa de la capacitat, l’aptitud i la solvència, haurà
de ser presentada únicament pel licitador proposat com a adjudicatari, en el
termini previst a la clàusula 18 del present plec. En el moment de presentar
l’oferta s’haurà d’incloure en el sobre 1 el Document Europeu Únic de
Contractacio (DEUC), disponible en el perfil del contractant de la web
municIpial, equivalent a una declaració responsable de que es reuneixen els
requisits de capacitat, aptitud i solvència exigits.
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Aquest contracte pot esser adjudicat a una unió d´empresaris que es
constitueixi temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari
formalitzar-la en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el
contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant
l’Administració, i han de nomenar un representant o apoderat únic.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les
condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar.

El Secretari
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07/10/2021

Alcaldessa

1.- Estan capacitades i són aptes per a contractar les persones físiques o
jurídiques, amb condició d´empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d´obrar i no estiguin incorregudes en cap dels
supòsits d´incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la
legislació vigent, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica
d’acord amb els requisits del present Plec. L´activitat de les esmentades
empreses ha de tenir relació directa amb l´objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar
d´una organització amb elements suficients per a la deguda execució del
contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l´habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l´activitat o la prestació que constitueix l´objecte del
contracte.

2.-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments.
.Solvència Econòmica i Financera.
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El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el
volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja
el valor anual mig del contracte, (igual o superior a 926.000 €)
Forma d’acreditació de la solvència Econòmica i Financera.
El volum anual de negocis dels licitadors i de l’adjudicatari s’acreditarà per
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per
les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
.Solvència Tècnica o Professional.
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir
els licitadors i l’adjudicatari del present contracte són els següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en
els darrers tres(3) anys.
b) Estar en posesió de les certificacions ISO 9001 i ISO 14001, en
contractes anteriors i durant l’execució del contracte
Forma d’acreditació de la solvència Tècnica o Professional.

Data
adjudicació/e
xecució.
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Alcaldessa

a) Una relació dels principals serveis o treballs de característiques
similars realitzats en els últims tres (3) anys, que inclogui
imports, dates i destinataris dels serveis, públics o privats. A
aquesta relació li seran acompanyats els corresponents
certificats de bona execució, acreditatius dels serveis o
treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat
expedit pel subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per
declaració responsable del licitador.
Els certificats hauran d’acreditar un import anual acumulat en l’any de
major execució sigui igual o superior al 70% del valor anual mitjà
del contracte (igual o superior a 432.135 €).

b) Aportar les certificacions ISO 9001 i ISO 14001, en contractes
anteriors i durant l’execució del contracte.
.Empreses classificades.
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La no exigència de classificació no obsta a que si el lictador en disposa,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional per la classificació següent, segons el que estableix l’article
74.2 del TRLCSP:
GRUP
U

SUBGRU
P
01

CATEGORI
A
4

DESCRIPCIÓ
Neteja

La presentació de la classificació del licitador l’eximirà de presentar
la documentació establerta als apartats
Solvència Econòmica i
Financera, així com de Solvència Tècnica o Professional , anteriors.

Als efectes d’acreditar la classificació requerida, s’haurà de presentar en
el sobre 1 el certificat de la classificació acompanyat de declaració de la
vigència de les condicions que determinen l’atorgament de la dita
classificació.

Alcaldessa

El compliment de la solvència econòmica, i financera i tècnica i
professional, s’haurà de declarar en els apartats corresponents del DEUC.
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El licitador podrà fer ús de mitjans de solvència de tercers:
podrà
subcontractar part dels treballs a executar, i es podrà associar amb altres
empreses o particulars, sempre que en demostri la seva efectiva disposició i
havent de quedar acreditat abans de l’adjudicació del contracte que amb la
col·laboració d’aquestes empreses queden completats els requisits mínims
de solvència exigits. En aquest cas cadascuna de les empreses haurà de
presentar el DEUC corresponent. L’Ajuntament exigirà formes de
responsabilitat conjunta entre l’entitat adjudicatària i les altres en l’execució
del contracte, fins i tot amb caràcter solidari.
Els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar,
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir
dins l’adjudicació i formalització del contracte.
Art. 11. - Responsable del contracte

El Secretari

La persona responsable del contracte serà el tècnic municipal de serveis, amb
les funcions previstes a l’art. 62 de la LCSP.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I
LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Art. 12. - Presentació de proposicions: lloc, termini i formalitats
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Atès que s’accepta la presentación d’ofertes per mitjans electrònics i es
podrá reduir el termini general de presentación de proposicions en cinc dies
( art. 156 3 c) LCSP), la documentació per prendre part en aquesta
contractació es presentarà dins el termini de 30 dies naturals següents a
aquell en que s’enviï l’anunci de la licitació a la Comissió Europea,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible en el perfil del contractant de la
seu electrònica ubicada en la web municipal http: www.begues.cat Si aquest
dia s’escau en dissabte, o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent
que s’assenyala en l’anunci de licitació.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Com presentar una oferta amb sobre Digital” de l’apartat licitació
electrònica publicat en el perfil de contractant. Tanmateix, se n’incorpora
com annex I al present plec, un document indicatiu.
Els custodis dels sobres seran l’administratiu del servei de contractació, el
cap de serveis administratius del Departament de Serveis territorials, i el
secretari-interventor i el tècnic de suport jurídic
En cas de produir-se dificultats tècniques rellevants en el procediment
electrònic al llarg del procés de presentació, recepció i obertura d’ofertes, i
sempre que estigui degudament justificat, l’Ajuntament també podrà
disposar la utilització de sistemes alternatius als indicats en el present plec,
incloent la presentació en paper de les ofertes, complint en tot cas amb
totes les garanties legals en relació amb els licitadors i les seves ofertes.

07/10/2021

Alcaldessa

Serà obligatori, als efectes de l‘eventual aplicació de l’exposat al paràgraf
anterior, que els licitadors dins el mateix dia en que hagin presentat l’oferta,
comuniquin aquest fet i totes les seves dades de contacte al servei de
contractació
de
l’Ajuntament,
a
l’adreça
de
correu
electrònic
ariasms@begues.cat, on també es podran manifestar les dificultats i/o els
dubtes sobre tot el procés electrònic al llarg del procés de la presentació
d’ofertes.
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Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona
lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que
impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per
valorar-les.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.
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El Secretari

La presentació de les proposicions suposa l’acceptació incondicionada per
part de les empreses licitadores del contingut del present plec, així com del
plec de prescripcions tècniques.

Art. 13. - Documentació de les ofertes
SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÒ GENERAL)
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Haurà de contenir la documentació següent:
1. Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), que es
troba disponible en el perfil de contractat d’aquest
Ajuntament
En cas de que es tingui la intenció de celebrar subcontractes
s’haurà d’indicar en el DEUC la part de la prestació a
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista així com justificant de
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec, i que no està
incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
Aquesta informació relativa a la subcontractació no és
obligatori facilitar-la en el moment de la presentació de
l’oferta. En qualsevol cas, i com a molt tard, s’haurà de
presentar abans de l’inici del contracte.
En cas d’empreses que concorrin a la licitació conjuntament,
han d’aportar compromís de constituir-se formalment en
unió temporal abans de l’inici del servei, en cas de resultar
adjudicatàries,
i presentar cadascuna d’elles el DEUC
indicat.

Alcaldessa

En cas que per a integrar la solvència es recorri a capacitats
d’altres entitats, s’ha d’indicar aquest fet expressament en el
DEUC, amb identificació de les empreses a que es vol
recórrer. Cadascuna d’elles haurà de presentar el DEUC.
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2. Declaració responsable conforme no està incursa en cap
prohibició de contractar prevista a l’art. 71 de la LCSP, què
es troba disponible en el perfil del contractant.
3. Les empreses han d’aportar, en el seu cas, una declaració
sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que el componen i al denominació del grup.
La justificació acreditativa dels requisits declarats al DEUC es
presentarà posteriorment per l'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicació. La data d’expedició dels documents acreditatius
corresponents haurà de ser inferior als 6 mesos anteriors a l’últim dia
del termini per presentar les proposicions.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació
exigida en cas que els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò
establert a la clàusula 18 del present Plec.
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El Secretari

SOBRE NÚM. 2 (DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR)
Haurà de contenir la documentació següent:
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, previstos a la clàusula 14 del
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present plec. La proposta es presentrà d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex II.
ADVERTÈNCIA: la documentació que contenen els sobres precedents 1 i 2
no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3
relatiu a la proposició econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 3 (PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA AVALUABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS)
Haurà de contenir:
Les propostes econòmiques i de la resta de criteris avaluables de
forma automàtica, què se subscriuran d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex III.

Art. 14. - Criteris per a la valoració de proposicions

En tot cas, l’Ajuntament de Begues es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses
d’acord amb els criteris assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’art. 150 de la LCSP.
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Alcaldessa

D’acord amb l’establert a l’article 145 de la LCSP, els criteris a tenir en
compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.

Pels casos d’incompliment o de compliment defectuós de la prestació que
afecti a característiques de la mateixa que s’hagin tingut en compte per
definir els criteris d’adjudicació, que es qualifiquen com a obligacions
contractuals essencials, s’estarà subjecte al que estableixen l’art. 211 de la
LCSP .

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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El Secretari

14.1. Criteris avaluables de forma automàtica

Fins a 80 punts

6.1.1.1.- Oferta econòmica general

50

6.1.1.2.- Bossa d’hores anuals per neteges
extraordinàries
6.1.1.3.- Bossa d’hores anuals de la
brigada d’intervenció immediata

10

6.1.1.4.- Import econòmic anual destinat a
campanyes de sensibilització en cada una de
les anualitats del contracte
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10
2

6.1.1.5.- Import econòmic anual destinat al control
de qualitat del servei en cada una de les anualitats
del contracte

8

14.1.1 Oferta econòmica general

Fins a 50 punts

S'atorgaran 50 punts a l'oferta més econòmica de l' import anual, 0
punts a l'oferta que no ofereixi cap baixa econòmica i la resta d'ofertes
obtindran la puntuació proporcional aplicant la fórmula següent:
50 × 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

Oferta que es valora

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals
14.1.2. Bossa d’hores anuals per neteges extraordinàries: fins a
10 punts.
S’atorgaran 10 punts a l’empresa que inclogui un major nombre
d’hores addicionals anuals per neteges extraordinàries per sobre del
nombre d’hores anuals de la bossa per neteges extraordinàries
establert al punt 1.7 Bossa d’hores (80 hores anuals), sempre que
s’ofereixi sense cost afegit per l’Ajuntament de Begues.

Alcaldessa

La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a l’oferta màxima
segons la següent fórmula:

MERCE ESTEVE PI

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a dos decimals.
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P = Pmàx x N/Nmàx
On:
P = Puntuació
Pmàx = Puntuació màxima
N = Nombre ofert d’hores anuals per l’oferta que es valora per neteges
extraordinàries
Nmàx = Nombre màxim ofert d’hores anuals per neteges
extraordinàries.
En cas de no exhaurir el nombre d’hores total d’un any determinat,
aquest s’acumularà l’any següent.

14.1.3. Bossa d’hores anuals
immediata, fins a 10 punts

de

la

brigada

d’intervenció

S’atorgaran 10 punts a l’empresa que inclogui un nombre major de
jornades anuals de brigada d’intervenció immediata per sobre del
nombre de jornades anuals de brigada d’intervenció immediata
establert al punt 1.7 Bossa d’hores (160 hores anuals), sempre que
s’ofereixi sense cost afegit per l’Ajuntament de Begues.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a l’oferta màxima
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x N/Nmàx
On:
P = Puntuació
Pmàx = Puntuació màxima
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N = Nombre ofertat de jornades anuals per l’oferta que es valora per
servei de brigada d’intervenció immediata.
Nmàx = Nombre màxim ofertat de jornades anuals per servei de brigada
d’intervenció immediata.
En cas de no exhaurir el nombre de jornades total d’un any
determinat, aquest s’acumularà l’any següent.
14.1.4 Import econòmic anual destinat a campanyes de
sensibilització en cada una de les anualitats del contracte: fins a 2
punts
S’atorgaran 2 punts a l’empresa que faci la millor oferta quant a
l’aportació econòmica anual destinada a campanyes de sensibilització
per sobre del mínim establert a la clàusula 2.17 campanyes de
conscienciació i comunicació ambiental del plec de prescripcions
tècniques (1% del pressupost total anual), sempre que aquest import no
estigui inclòs dins del pressupost i s’ofereixi sense cost afegit per
l’Ajuntament de Begues.
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment a l’oferta màxima
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x N/Nmàx

07/10/2021

Alcaldessa

On:
P = Puntuació
Pmàx = Puntuació màxima
N = % en número absolut relatiu a l’aportació anual en campanyes de
sensibilització (%) de l’oferta que es valora, per sobre del mínim
establert en el plec de prescripcions tècniques.
Nmàx = % màxim en número absolut relatiu a l’aportació anual en
campanyes de sensibilització (%) per sobre del mínim establer en el plec
de prescripcions tècniques.
En cas de no exhaurir l’import total d’un any determinat, aquest
s’acumularà l’any següent.
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S'atorgaran un màxim de 8 punts al licitador en funció del sistema
tècnic emprat pel control de presència efectiva del personal en el lloc
de treball, de supervisió i de verificació del compliment real de les
jornades, itineraris dels vehicles i de les incidències laborals
enregistrades, així com el lliurament efectiu de les dades als tècnics
municipals, segons l’establert al punt 2.19 del plec tècnic . Aquestes
propostes tècniques han d'assolir els objectius fixats en el Plec, i no
han de suposar cap cost addicional per l'Ajuntament. Es valoraran les
propostes de forma unitària de 4 punts amb l'únic requisit del
compliment integre o no de l'objectiu, segons l'escalat següent:
4 punts a la proposta tècnica (fitxa tècnica del programari i
aplicació) que permeti enregistrar de manera electrònica,
informàtica o telemàtica la presencia efectiva del personal a
l'entrada i sortida de cada lloc i centre de treball millorant
l'enregistrament dels horaris previstos en el plec tècnic. 0 punts
en cas de no assolir l'objectiu.
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4 punts a les propostes telemàtiques (fitxa tècnica, mitjà,
programari i aplicació) que permetin incorporar a la planificació
inicial del servei, prevista en el Plec tècnic, en quant a eines
actives per poder modificar la programació i millorar les incidències
en funció de les noves necessitats que es plantegin en el
desenvolupament del servei. 0 punts en cas de no assolir
l'objectiu.

Les propostes tècniques de programari, mitjà i aplicacions que es
puguin proposar, hauran d'estar degudament registrades i disposar de
les Llicències necessàries pel seu ús, no hauran de suposar cap
afectació pels edificis i les instal·lacions municipals, i complir els
requisits legals en matèria de protecció de dades, tant si son de la
empresa com si son contractades per aquesta a serveis de suport
externs.
Totes les millores són anuals i es comptabilitzen sense IVA. En cas de
pròrroga les millores també formaran part de la pròrroga, i per tant,
seran d'obligada execució.

14.1.6 Model de presentació de la memòria tècnica dels criteris avaluables
automàticament.
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•Els preus dels recursos materials necessaris, tant dels vehicles i
maquinària com dels equipaments i tecnologies d’informació,
comunicació i control.
•Els preus per als recursos humans necessaris per a la realització del
servei, diferenciats en personal directe i indirecte.
•Els preus dels tractaments dels diferents serveis de neteja
•Els preus de cadascun dels serveis de recollida.
•Els preus de les instal·lacions
•Els preus de les despeses generals, desglossats en:
a) Amortització vehicles personal indirecte
b) Manteniment vehicles personal indirecte
c) Despeses generals de la societat
d) Finançament i despeses financeres
e) Manteniment sistemes comunicació
f) Assegurances

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes econòmiques segons es
descriu al Plec Administratiu complint els requeriments per a cadascun dels
serveis objecte d’aquest Plec. Les ofertes econòmiques hauran de preveure
tots els serveis i requeriments que es detallen a cadascun dels capítols del
Plec, no acceptant-se un cop adjudicada l’oferta contraprestacions
econòmiques addicionals a les descrites en plec de condicions i a les ofertes
corresponents.
Per altra banda, els licitadors hauran d’especificar de manera detallada els
punts que segueixen, entre d’altres, i tot allò que creguin necessari per a la
correcta comprensió de les ofertes:
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14.1.7 DOCUMENT 1: INVERSIONS
MATERIALS NECESSARIS

I

PREUS

DELS

RECURSOS

Es detallaran els quadres dels preus previstos pels vehicles/màquines
proposades Per a cada vehicle/màquina es detallaran els següents camps:
•Tipus vehicle
•Preu compra sense IVA (€)
•Període d'amortització (anys)
•Amortització anual (€/any)
•Nombre de vehicles
•Total Amortització anual
14.1.8 DOCUMENT
NECESSARIS

2:

PREUS

PER

ALS

RECURSOS

HUMANS

Es detallaran els quadres dels preus previstos per al personal necessari per a
realitzar el servei neteja . Per a cada categoria es detallarà els camps
següents:

Alcaldessa

•Cost empresa a l’any (€/any)
•Hores de treball per any (h/any)
•Absentisme (%) i la seva equivalència en jornades
•Hores de treball per jornada (h/jornada)
•Cost per jornada laborable (€/jornada)
•Cost per jornada festiva (€/jornada)
•Cost per jornada de nit laborable (€/jornada))
•Cost per jornada de nit festiva (€/jornada)

El licitador haurà d’indicar els preus unitaris del tractament del servei de
neteja desglossats en els serveis de neteja viària . Per a cada tractament es
detallaran els camps següents:

04/02/2021
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14.1.9 DOCUMENT 3: PREUS DELS TRACTAMENTS DE NETEJA

•Jornada i torn
•Conductor
•Operaris (Núm.)
•Preu personal directe (€/jornal)
•Vehicle (Núm.)
•Preu consum vehicle (€/jornal)
•Preu manteniment vehicle (€/jornal)
•Preu amortització eines (€/jornal). Es tracta de les eines necessàries
per a la realització del servei (escombres, cabàs, etc.)
•Total preu tractament (€/jornal)
14.1.10 DOCUMENT 4: PREUS DE LES INSTAL·LACIONS I DEL
PERSONAL INDIRECTE

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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S’hauran d’indicar els preus del personal indirecte, de les instal·lacions
proposades i la resta de despeses comuns i despeses generals segons es
recull
14.1.11 DOCUMENT 5: PROPOSTA ECONÒMICA GLOBAL
El contractista haurà de presentar un resum de la seva proposta econòmica,
indicant per a cada un dels anys de la contracta.
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La xifra consignada a l’escrit de proposició econòmica s’haurà de correspondre
amb la justificada a l’estudi econòmic financer. La incongruència o l’existència
d’omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin
conèixer amb exactitud quina és l’oferta del licitador determinarà el resta de
l’oferta per la Mesa de Contractació, mitjançant resolució que haurà d’ésser
motivada

14.2 Criteris avaluables segons un judici de valor: Puntuació màxima 45
punts.
A continuació es detalla el procediment que se seguirà per poder valorar
cadascuna de les ofertes en base a criteris d’un judici de valor.
Per la valoració de cadascun dels criteris d’aquest apartat, en els casos on
no s’estableixi expressament, s’assignarà per a cada criteri de valoració un
resultat (EXCEL·LENT, NOTABLE, ACCEPTABLE O INSUFICIENT) i la
puntuació màxima a la/es proposta/es que resultin més completes i
beneficioses per l’Ajuntament, atorgant a la resta de propostes la puntuació
d’acord amb els següents paràmetres:
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PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ

% DE PUNTUACIÓ
(sobre els punts de
cada apartat)
EXCEL·LENT: La proposta és innovadora,
100 %
satisfàplenament les necessitats reals de
l’Ajuntament i aporta avantatges excel·lents,
superant les expectatives del plec amb un
servei innovador que denota seguretat en la
posada en marxa i posterior prestació
NOTABLE:
La
proposta
satisfà
les
necessitats reals de l’Ajuntament, aporta
avantatges, supera les expectatives del ple,
50 %
però no es considera innovadora i els
avantatges no es consideren excel·lents.
ACCEPTABLE: La proposta satisfà les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, aporta
25 %
algun avantatge sobre els requeriments del
plec o aporta alguna innovació poc rellevant.
INSUFICIENT: La proposta satisfà les
necessitats mínimes de l’Ajuntament, però
0%
no
aporta
cap
avantatge
sobre
els
requeriments del plec.

Criteris avaluables segons un judici Puntuació
de valor
punts)
14..2.1.- Proposta de prestació del
servei
14..2.2.- Qualitat i idoneïtat dels
recursos materials proposats
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màxima
15
15

(45

14.2.3.- Gestió del servei, gestió de la
informació i comunicació-coordinació
amb l’Ajuntament
14.2.4.- Tecnologies i informatització
del servei
14.2.5.- Pla de posada en marxa del
servei

6
6
3

14.2.1.- Proposta de prestació del servei, màxim 15 punts.
Puntuació
màxima

Criteri de puntuació
L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la
proposta organitzativa i de gestió dels serveis. La
informació ha de ser ordenada, concisa, ben
grafiada i demostrar en tot moment que la
prestació del servei és fruït d’una bona planificació
i organització dels mitjans humans i materials,
ajustant-se en tot moment a la casuística del
municipi.
L’eficiència dels tractaments de neteja així com la
coherència dels rendiments dels equips de treball
(ml / jornada o ml / hora) en relació amb el
dimensionament del servei, distribuïts de la
següent manera:

5 punts

4 punts
2 punts: L’eficiència dels tractaments bàsics
de neteja en base als rendiments de treball
ofertats i adequació a les particularitats del
municipi.
 2 punts: L’eficiència dels tractaments
específics de neteja en base als rendiments
de treball ofertats i adequació a les
particularitats del municipi.
La incorporació de tecnologies que millorin
l’eficàcia, rendiments i qualitat dels serveis. Es
valorarà que es proposin tecnologies innovadores
que proporcionin una major eficiència, rendiments i
qualitat del servei que siguin fàcilment avaluables i
amb incidència directa en el servei.
L’eficiència dels tractaments de neteja amb aigua:
Optimització dels recursos hídrics, consums i
aspectes de prevenció de la legionel·la.

07/10/2021
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14.2.2.- Qualitat i idoneïtat dels recursos materials proposats,
màxim 15 punts.
Es valorarà la proposta organitzativa i executiva presentada pels
licitadors pel que fa als materials i recursos destinats al
desenvolupament del servei, a partir de les condicions mínimes a
complir del plec de prescripcions tècniques. Per a la valoració d’aquest
apartat es tindrà en compte el següent repartiment de punts segons
els criteris indicats:
Puntuació
màxima

Criteri de puntuació
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La idoneïtat de les característiques tècniques, la
quantitat total del material proposat, el disseny, la
funcionalitat i l’adequació a les necessitats del
servei, així com la reducció dels terminis de
substitució de la maquinària en cas d’avaria en
allò que es millori l’estipulat al plec.
La idoneïtat de les instal·lacions fixes quant a la
seva ubicació, proximitat a les zones de treball,
superfície, adequació a la proposta presentada i
àrees funcionals.
Adequació i justificació dels recursos humans:
Màxima puntuació a les ofertes que proposin la
millor estructura de plantilla en relació al servei
proposat i de la forma més clara i concisa. Es
tindrà en compte l’organigrama, les categories
proposades,
l’estructura
indirecta,
els
departaments de suport al servei, l’equilibri entre
els quadres de comandament i el personal
operatiu i el dimensionat del personal de guàrdia.
Es valoraran les característiques mediambientals
(emissions de gasos i acústiques) dels equips i
maquinària previstos a aportar per garantir el
servei.

5 punts

2,5 punts

5 punts

2,5 punt

Alcaldessa

14.2.3.- Gestió del servei, gestió de la informació i
comunicació-coordinació amb l’Ajuntament: Puntuació màxima
6 punts.
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Es valoraran els aspectes proposats pels licitadors per a la millora en
la qualitat, agilitat i fiabilitat de la comunicació i coordinació empresaajuntament que permetin rebre informació concisa del servei, àgil i
actualitzada, en allò que no estigui contemplat en el plec de clàusules
tècniques.
Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte les propostes
de gestió d’incidències i temps de resposta, gestió d’ordres de treball,
recursos per la gestió de la informació, mecanismes de coordinació
amb l’Ajuntament, canals de comunicació, informe diari del servei (pel
que fa al seu contingut, format de lliurament/comunicació), etc.

Es valorarà respecte als mínims requeriments i criteris previstos
plantejats al plec de prescripcions tècniques respecte als sistemes de
seguiment GPS i incidències. Es valorarà la millor qualitat i adequació
dels sistemes i tecnologia proposada de gestió de la informació i
seguiment dels vehicles, així com les seves funcionalitats, robustesa,
facilitat d’ús i adaptació al servei, freqüències d’actualització de la
informació, tipus i adaptació d’alertes i informes així com protocols de
gestió i incidències, etc.
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14.2.5.- Pla de posada en marxa del servei: Puntuació màxima
3 punts.
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14.2.4.- Tecnologies i informatització del servei: Puntuació
màxima 6 punts.

Detall del calendari i metodologia d’implantació dels serveis. Es
valorarà una proposta exhaustiva, clara, mesurada, viable i amb
terminis exactes de la nova entrada en funcionament dels servei de
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neteja viària d’acord amb les limitacions reals (compra de maquinària,
adequació de les instal·lacions, nou personal i altres elements que
puguin endarrerir la posada en marxa), així com el detall del
desenvolupament temporal del servei en el període de posada en
marxa (especialment l’ús de maquinària provisional) i les mesures que
es proposin per tal que des de l’inici de l’execució del contracte el
servei funcioni amb la màxima normalitat possible.
Criteris avaluables de forma automàtica: Puntuació màxima 80 punts.
Criteris avaluables segons un judici de valor: Puntuació màxima 45 punts
PUNTUACIÓ TOTAL = 125 punts
Molt important: per tal que es valorin aquests criteris caldrà que estiguin
clarament especificats en l’oferta de forma separada i fàcilment
identificable. L’absència d’informació sobre algun dels punts anteriors
comportarà que no es valori el criteri.

14.2. 4. Model de presentació de la memòria tècnica dels criteris avaluables
per judici de valor

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

- L’organització i els recursos previstos per a portar a terme els serveis de
neteja desglossats en els diferents grups funcionals o fraccions, i que
permetrà especificar:

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021
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Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes responent sistemàticament
als requeriments per a cadascun dels serveis de l’àmbit d’aquest Plec, segons
el que es detalla en cadascuna de les clàusules.
Per altra banda, els licitadors hauran d’especificar de manera detallada, clara i
ordenada els punts que segueixen, entre d’altres, i tot allò que creguin
necessari per a la correcta comprensió de les ofertes, seguint la numeració de
documents que s’estableix més endavant:

• Els serveis de neteja viària ofertats.
• Els recursos materials necessaris.
• Els recursos humans necessaris per a la realització del servei.
•La jornada laboral prevista per a la plantilla dels diferents serveis de
neteja, tot indicant les hores de treball, els dies de treball i de descans
anuals i setmanals, entre d’altres.
• Les instal·lacions des de les quals operarà i les seves característiques.
• Els serveis de suport tècnic i administratiu que caldrà proporcionar per
un correcte desenvolupament del servei.
• La relació de les mesures i propostes per tal d’acomplir amb els
requeriments de sostenibilitat . Sostenibilitat i les demostracions,
declaracions, mesures i plans concrets definits al llarg d’aquest plec de
condicions.
• Les propostes en matèria de gestió de la informació que es creguin
convenients per donar compliment als requisits de la referent a la
Supervisió i Control del servei.
14.2. 5 DOCUMENT 1: MEMÒRIA TÈCNICA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
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Les empreses licitadores, d’acord amb els requeriments exposats al llarg dels
capítols del Plec de Condicions, detallaran les seves propostes per als diferents
serveis de neteja viària.
Per al servei de neteja viària desglossaran per a cadascun dels grups
funcionals, segons siguin tractaments bàsics de neteja o tractaments
específics.
Els tractaments bàsics de neteja es diferenciaran segons els grups funcionals i
els seus tractaments: la neteja amb escombrada mixta, amb o sense aigua, la
neteja amb escombrada manual, etc.
Les neteges específiques es detallaran per categories de tractaments
proposats.
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1. Descripció en detall de l’operativa i funcionament dels diferents serveis
de neteja viària (tractaments bàsics de neteja i tractaments específics)
així com la informació que cregui oportuna per a la correcta comprensió
de tota l’oferta. Tanmateix s’haurà de presentar la proposta final
proporcionant:
•Una descripció detallada de tots i cadascun dels tractaments a
utilitzar amb el detall dels elements i procediment per a cada servei
de neteja i per a cada tractament bàsic requerit, indicant entre
d’altres: l’abast del servei, el número d’operaris, la descripció de la
maquinària/vehicle amb el model i marca a utilitzar (en cas d’havern’hi), l’operativa o funcionament del tractament, les eines a utilitzar
i tot el que cregui oportú per a la seva correcta comprensió.
•La programació detallada especificant la combinació dels
tractaments bàsics proposats per la neteja viària a cada sector o
barri, amb els increments de freqüència (si escau). Aquesta
combinació també s’haurà d’aportar de forma gràfica (plànols).
•Pel que fa als tractaments específics s’haurà d’especificar el
tractament a utilitzar per a cada tipologia de tractament i la seva
descripció, aportant els plànols de les àrees d’actuació dels
tractaments complementaris que es proposen i les seves
freqüències, dies i torns de servei.
•Els licitadors hauran de fer el càlcul del rendiment mitjà del
tractament (ml/hora) tenint en compte les característiques morfourbanístiques, els desplaçaments des dels centres de treball a l’inici
i al final de la jornada i les descàrregues necessàries, si s’escauen.
2. La programació del serveis (tractaments bàsics de neteja o tractaments
específics) es detallarà en plànols segons:
•Plànol genèric de tractaments, on es podran veure en un sol plànol
tots els tractaments de la mateixa tipologia (com per exemple tots
els recorreguts dels equips d’escombrada mixta). Per a cada
tractament s’haurà d’establir una numeració per diferenciar l’equip i
les freqüències amb les que actua sobre el territori.
•Plànols de recorreguts de tots els tractaments de neteja indicant el
seu recorregut amb un índex general de tots els plànols facilitats,
ordenats per tractaments de neteja.

El Secretari
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Alcaldessa

Per a cadascun dels serveis mencionats de neteja la memòria tècnica,
contindrà com a mínim la següent documentació:

Per altra banda els licitadors podran aportar la informació que considerin
necessària i oportuna per a il·lustrar la idoneïtat de la seva proposta, tot i
donant resposta als requisits establerts en cada capítol.
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Els licitadors, a part de la informació tècnica que considerin aportar per a la
comprensió de la seva oferta, hauran d’omplir amb caràcter obligatori el
quadre resum de serveis de l’annex corresponent (model de presentació de
quadre tècnic – quadre de serveis)
14.2.5 DOCUMENT 2: MEMÒRIA TÈCNICA DE MITJANS MATERIALS
1. Recursos materials oferts per a la realització dels diferents serveis de
neteja
Els licitadors, a part de la informació addicional sobre recursos materials que
vulguin proporcionar de nova adquisició hauran d’omplir amb caràcter
obligatori el quadre resum de maquinària de l’annex corresponent (model de
presentació de quadre tècnic – fitxes de maquinària), i especificar, entre
d’altres, per cada tractament la quantitat d’unitats ofertades, les reserves, les
unitats ofertades, el model, l’energia motriu, la capacitat de la caixa
recol·lectora i les observacions que es consideri oportú remarcar.
Els licitadors hauran d’especificar els equipaments d’informació, comunicació i
control (eines tecnològiques) proposats per tots els equips de neteja i
recollida, indicant la marca i les prestacions que proporciona.
Els licitadors hauran d’especificar per cada equip les eines i utillatges
addicionals (eines no tecnològiques) de les que estaran dotats (com ara
escombres, cabassos, rasclets, bosses, etc.).
Alcaldessa

2. Instal·lacions

04/02/2021
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•S’haurà de presentar la quantitat d’instal·lacions aportades, segons
la seva tipologia, especificant la localització i característiques de
l’emplaçament, la seva superfície, els vehicles i persones adscrits,
les despeses de lloguer, manteniment, assegurances entre d’altres.
•Explicació de les obres o adequacions necessàries a les instal·lacions
segons els requisits en matèria de sostenibilitat.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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Les empreses licitadores hauran de detallar la base del servei que utilitzaran
per a la realització dels serveis ¡ proposats, donant la informació que es
consideri necessària per valorar la idoneïtat de les instal·lacions:

14.2.6 DOCUMENT 3: MEMÒRIA TÈCNICA DE MITJANS PERSONALS
1. Recursos humans ofertats pels serveis de suport: En aquest apartat
s’inclourà:
•Organigrama del personal adscrit a la concessió.
•Equip directiu que s’adscriu directament al contracte: s’aportarà
currículum professional del Director de la concessió i es consignarà
la seva dedicació i horari de treball. S’aportarà igualment el
currículum professional dels encarregats dels serveis indicant
dedicació i horari de treball.
•Règim de substitucions, suplències, cobertura de situacions
imprevisibles o d’urgència, etc.
•Pla de formació del personal previst al llarg de la concessió pels
treballadors adscrits al servei.
•Relació i descripció del vestuari aportat en període hivern/estiu.
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•Contingut bàsic del pla de prevenció de riscos i salut laboral que
s’aplicarà en cas de sortir adjudicataris.
2. Recursos humans ofertats per a la realització dels diferents serveis de
neteja: Es detallaran els recursos humans proposats, especificant els
llocs de treball i la plantilla per categories, i servei, segons el quadre de
serveis de l’ l’annex corresponent (model de presentació de quadre
tècnic – quadre de serveis) i tenint en compte els criteris exposats a la
clàusula 6. Personal del servei. Es diferenciaran els recursos humans
directes i indirectes, els llocs de treball per torn de treball (matí, tarda i
nit).
•Per altra banda els licitadors podran aportar la informació que
considerin necessària i oportuna per a il·lustrar la idoneïtat de la
seva proposta, tot i donant resposta als requisits establerts en cada
capítol.
14.2.7 DOCUMENT 4: MESURES DE SOSTENIBILITAT
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•En matèria de sostenibilitat i d’acord amb el descrit a la Clàusula 7.
Requeriments del servei en matèria de sostenibilitat, les empreses
licitadores hauran de presentar la següent documentació:
•Declaració de compliment, per a tots els vehicles i maquinària, de la
normativa EURO corresponent, en funció del tipus de vehicle, quant
a l’emissió de gasos contaminants i partícules. Característiques dels
vehicles i maquinària proposats respecte a aquest requeriment
(expressats en g/kWh).
•Declaració d’emissions de CO2 per tots els vehicles i maquinària.
•Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a
aquest requeriment (expressats en g/kWh).
•Declaració de compliment dels requeriments de potència acústica
per vehicles i maquinària. Característiques acústiques dels vehicles i
maquinària proposats. Mesures proposades per la minoració del
soroll durant l’execució dels serveis.
•Declaració d’utilització d’economitzadors d’aigua i, en especial, als
tractaments d’aiguabatre que redueixin el consums sense
nebulitzar. Característiques dels sistemes economitzadors d’aigua
proposats i cabals amb els quals es faria ús el sistema i/o consum
d’aigua per hora amb els sistemes d’estalvi proposats.
•Mesures proposades per la minoració de les emissions d’olor.
•Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials,
olis, etc.).
•Mesures per a la minimització dels consums de materials a les
oficines.
•Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua,
energia, etc.)
•Pla d’utilització d’energies renovables a les instal·lacions.
•Declaració d’utilització de productes amb certificació de
biodegradables o amb etiquetatge ecològic. Característiques dels
productes proposats.
•Declaració d’utilització de productes amb etiqueta o certificació
ecològica (roba, fusta, etc.). Característiques, certificats o etiquetes
d’aquests productes.
•Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat
(continguts, nivells de formació i programació de la formació).
14.2.8 DOCUMENT 5: SERVEIS DE SUPORT
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Els licitadors hauran de preveure serveis de suport transversals als serveis de
neteja i recollida però alhora molt necessaris per a garantir un bon
funcionament dels serveis, segons es detallen a continuació:
•Descripció de l’organització de suport administratiu i informàtic.
•Descripció de l’organització i dels programes de manteniment dels
recursos materials: vehicles, papereres, maquinària de recollida i
neteja, equips de comunicació i posicionament, etc.
•Descripció de l’organització i dels programes de manteniment de les
instal·lacions.
•Descripció del Pla de formació dels recursos humans.
•Descripció dels sistemes de comunicació i GPS a instal·lar als
vehicles de neteja viària.
•Proposta de comunicats de treballs i informes a lliurar a
l’Ajuntament definits al així com tots els aspectes de la relació
Ajuntament-Empresa que es proposen per part del licitador.
•Propostes de campanyes de conscienciació i de sensibilització
ciutadanes.
14.3. CRITERIS
PROPOSICIONS.

DE

PREFERÈNCIA

EN

CAS

D'IGUALACIÓ

DE

Alcaldessa

de l'aplicació dels criteris d'adjudicació són els que tot seguit s'indiquen i
segons fordre de prelació establert a continuació, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d'ofertes:

07/10/2021

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en
situació d'exclusió social en la plantilla de cadascuna de les
empreses, en cas d'igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de
cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de
cadascuna de les empreses.
d)El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagi
donat lloc a un desempat.
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Els criteris de desempat en cas d'igualtat de puntuació entre dues o més
ofertes després

14.4.
Consideració
desproporcionats

amb

valors

anormals

o
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El Secretari

Per a la consideració d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats es
determinarà la baixa teòrica de cada licitador, que resulta del sumatori de la
baixa econòmica més l'import econòmic del criteri b que ofereixi segons la
valoració que determina el present plec.
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d'ofertes

Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en
els següents supòsits:
1.Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al
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pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
2.Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20
unitats percentuals a l'altra oferta.
3.Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitjana aritmética de les ofertes
presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha
d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol
cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
4.Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en
el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior
a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de
menor quantia.

Art. 15. - Mesa de contractació

07/10/2021
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Estarà constituïda de la manera següent:
- President: l’Arquitecte municipal (Cap de Serveis técnics), o persona en
qui delegui,
- Vocals: Secretari-Interventor, el Tècnic municipal gestor de projectes, o
persones en qui deleguin.
- Secretari de la Mesa: L’Administrativa de l’Àrea de contractació del Dep
de Serveis Territorials
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Art. 16. - Obertura de proposicions.
La mesa de contractació, qualificarà la documentació administrativa
continguda en el sobre “1”: el DEUC i la resta de documentació que hagi de
contenir. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en aquesta
documentació, ho comunicarà als interessats, sense perjudici de que
aquestes circumstàncies es facin públiques a través d'anuncis de l'òrgan de
contractació, concedint-se un termini de tres dies hàbils per que els
licitadors els corregeixin o subsanin davant de la pròpia Mesa.

El Secretari

Posteriorment, la mesa procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 conforme
disposa l’art. 157.4 de la LCSP, què determina que no cal obertura pública
d’aquest sobre si en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics.
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Art. 17. - Garanties
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà l’equivalent al 5% del preu final
ofertat exclòs l’IVA (sense comptar les possibles pròrrogues). Respondrà
dels conceptes assenyalats a l’art. 110 de la LCSP.
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Aquesta garantia es podrà prestar en qualsevol de les formes assenyalades
a l’art 108 de la LCSP., si bé quan es faci mitjançant aval, caldrà que aquest
tingui el caràcter de solidari i que les signatures dels avalistes estiguin
legitimades per fedatari públic. S’haurà de constituir a la Caixa municipal
dins el termini de DEU DIES HÀBILS, comptadors des del següent en que el
possible
adjudicatari
hagi
rebut
el
requeriment
corresponent.
L’incompliment d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari,
donarà lloc a entendre que el licitador ha retirat la seva oferta , procedintse a exigirle l’import de tres per cent del pressupost base de licitació , IVA
exclòs , en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc
contra la garantia provisional, si s’ha constituít , sense perjudici del que
estableix la lletra a de l’apartat 2 de l’article 71 ( art. 150.2 de la LCSP )
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
quantia requerida.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia s’haurà d’ajustar a la quantia necessària,
en el termini de quinze dies des de que es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació.

07/10/2021

Alcaldessa

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar la garantia en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas
que la garantia no es reposi o ampliï en els supòsits esmentats,
l’Administració pot resoldre el contracte.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Art. 18. -Presentació de documentació i constitució de la garantia
definitiva pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa
Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta
els serveis corresponents requeriràn al licitador que hagi
millor oferta, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment,
documentació justificativa següent:

El Secretari

•
•
•

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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•
•

de la mesa,
presentat la
comptar del
presenti la

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, l’aptitud i de la
personalitat jurídica de l’empresa, i NIF.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de
les persones signants de les ofertes, i fotocòpia del DNI
Documents originals acreditatius de la solvència econòmica,
professional i tècnica, conforme s’indica la clàusula 10 i es declara en
el DEUC presentat en el sobre 1.
Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social i de l’alta de l’IAE, acreditació de la formació
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•

necessària en matèria de riscos laborals; acreditació dels requisits
indicats en cas de tractar-se d’una unió temporal d’empreses, una
empresa vinculada o ser una empresa estrangera, i els documents
acreditatius de la resta de requisits i extrems declarats en el DEUC.
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb
l’article 76.2 LCSP
Els licitadors inscrits al RELI o al ROLECE no hauran de presentar la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat
d’obrar per licitar, la representació, acreditació d'estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la seguretat social i l’alta en l’Impost
d’Activitats Econòmiques, i la classificació. En aquest cas, hauran de
presentar en aquest tràmit certificat vigent d’estar inclòs en el
Registre corresponent.

Cas de no presentar tota la documentació en el termini previst, es procedirà
en els termes assenyalats a l’art. 150.2 LCSP

Art. 19. - Adjudicació

07/10/2021

Alcaldessa

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula anterior,
l’Alcaldia
procedirà a adjudicar el contracte a la proposició més
avantatjosa, mitjançant l’aplicació dels criteris establerts en aquest plec de
condicions, o a declarar deserta la licitació, motivant en tot cas la seva
resolució amb referència als criteris d’adjudicació que figuren en aquest
plec.
L’adjudicació es durà a terme dins el termini de 3 mesos a comptar des de
l’obertura de les preposicions.

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Art. 20. - Formalització del contracte i inici de la prestació del
servei
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu
quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies a
comptar des del següent al de la recepció del dit requeriment. En tractar-se
d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació.

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Abans de la formalització del contracte caldrà:
a) acreditar que es disposa de la pòlissa d’assegurances a la que fa
referència la clàusula 26.
b) Indicar de la part del contracte que l’empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar, si s’escau i en el cas que no s’hagi indicat
en el DEUC.
c) En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses,
aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la
formalització del contracte
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Abans de l’inici del servei caldrà:
a) Especificar les persones concretes de l’equip que executarà les
prestacions, i acreditar al la seva afiliació i situació d’alta a la
Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, cal comunicar
prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a
dret.
b) Nomenar el responsable del servei que actuarà com a interlocutor
amb els serveis tècnics municipals
c) Presentar un Pla de seguretat i salut que reculli la totalitat del servei a
prestar, de conformitat amb les disposicions que regulen la matèria

CAPÌTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Art. 21. - Execució del contracte i responsabilitat del contractista
L’Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista
són les que determinen els arts 192 a 197 i 311 i 312 de la LCSP.

Alcaldessa

En tot cas el contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix
aquest Plec i el plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les
instruccions que es puguin donar al contractista per part del Servei tècnic
municipal.

07/10/2021

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, en les condicions establertes a l’art. 196 de la
LCSP.

Art. 22. - Condicions especials d’execució

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI
El Secretari

Signatura 2 de 2

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
El retard en mes de dos mesos en el pagament dels salaris als
treballadors adscrits al contracte.

-

El pagament de sous inferiors als establerts al conveni corresponent

-

L’incompliment de l’alta i del pagament a la seguretat social

-

L’incompliment de les obligacions i mesures en matèria de seguretat i
salut

Signatura 1 de 1

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del
contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a
falta molt greu o causa de resolució contractual.

07/10/2021
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

-

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa
contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran
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requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.

Art. 23. – Penalitzacions
De conformitat amb l’establert a l’article 203 del Reial Decret Legislatiu
9/2017, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, les penalitats
aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al cas
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució
que s’hagin establert, es fonamentaran en el sistema de demores,
incompliments i compliments defectuosos i penalitats que s’estableix al
capítol corresponent de la part específica del plec de condicions
administratives.
Per a la imposició de les penalitats es requerirà la incoació de l’oportú
expedient, tramitant-se d’acord amb allò disposat a la normativa de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració i la corporació podrà optar indistintament entre la
resolució del contracte o la imposició de les penalitats previstes.

Alcaldessa

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte
imputables al contractista en el desenvolupament de les seves activitats,
seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-se
aquelles de la forma següent:

07/10/2021

a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.

MERCE ESTEVE PI

* Incompliments molt greus:
04/02/2021

Signatura 2 de 2

L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores,
incompliments i compliments defectuosos serà l’órgan de contractació .





El Secretari



FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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La demora reiterada en el començament de la prestació dels serveis
superiors a un dia sobre la data prevista en els serveis ordinaris, o
sobrepassar el temps de resposta establert en el plec de prescripcions
tècniques per les actuacions d'urgència.
Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de
24 hores, tret que concorri causa de força major.
La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, en
compliment de les condicions establertes.
La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la
propietat o a tercers.
Retard sistemàtic comprovat en els horaris, fraus en les formes de
prestació, no utilització dels mitjans humans i mecànics oferts o mal
estat de conservació o de decència d'aquests últims mitjans.
La cessió dels serveis objecte del contracte, sense autorització prèvia
i expressa de l'òrgan de contractació.
La subcontractació dels serveis objecte del contracte, excepte els
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degudament autoritzats.
La desobediència reiterada, més de dues vegades, respecte a la
mateixa qüestió, de les ordres escrites de l'Ajuntament relatives a
l'ordre, la forma i el règim dels serveis, segons el contracte o la
reposició del material inservible.
La cessació en la prestació del servei pel contractista o empresa
adjudicatària, sense la concurrència de les circumstàncies legals que
les fan legítimes.
L' incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social amb
el personal adscrit als serveis.
Realitzar qualsevol tasca sense prendre les mesures oportunes que
determinen les normatives sobre riscos laborals per evitar accidents
de treball.
L'omissió del pagament de la pòlissa de l'assegurança de
responsabilitat civil.
No mantenir la màxima reserva sobre les dades de les quals pugui
disposar amb motiu de l'execució del contracte.
La reiteració de dues faltes greus.

*Incompliments greus:



Alcaldessa



07/10/2021





Les denúncies o protestes reiterades dels ciutadans, tant per tractes
incorrectes, com per anomalies reiterades en els serveis esmentats.
La inobservança de les prescripcions sanitàries o l'incompliment de
les ordres de l'Ajuntament per evitar situacions insalubres perilloses o
molestes al públic.
L' incompliment d'acords o decisions municipals sobre variacions de
detalls del servei que no impliquin despeses per al contractista.
Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei d'acord amb les
condicions fixades en el present plec i en el plec de clàusules
tècniques.
No facilitar la documentació i informació relativa al servei que els
tècnics municipals li requereixin.
La reiteració en la comissió d'incompliments lleus.

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Es consideraran infraccions lleus les següents accions o omissions que
s’especifiquen a continuació:

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Signatura 2 de 2

*Incompliments lleus:

1.Retard en la iniciació d’un servei, inici abans de l’horari programat o
finalització abans de l’hora.
2.No adaptar-se amb exactitud, un dia, a l’itinerari corresponent, sense
causes justificades.
3.Parades temporals dels equips sense causa justificada excedint-se als
10 minuts.
4.Imatge dels operaris i uniformes en mal estat.
5.Ús, durant un dia o fracció, de material diferent al programat sense
causa justificada.
6.Ús, durant un dia o fracció, de material sense reunir les condicions
precises per a la prestació del servei: en mal estat, mal retolat, amb
distintius aliens, etc.
7.No realitzar els treballs programats o encomanats.
8.No realitzar la conservació o neteja previstos en el o els vehicles.
9.No realitzar el buidat d’una paperera.
10.
No netejar les papereres.
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11.

Execució defectuosa dels serveis.

També es consideren incompliments lleus tota la resta d'incompliments no
previstos anteriorment i que conculquin d'alguna manera les condicions
establertes als plecs, en perjudici lleu dels serveis, o produeixin indecència
en la prestació del servei en relació al seu personal per l'aspecte del seu
vestuari, dels vehicles i dels instruments de treball, o les desatencions als
usuaris.
Penalitats
En virtut de l'article 192 de la LCSP les penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna
d'elles no podran ser superiors al 10% del preu del contracte IVA exclòs ni
el total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte.
Les penalitzacions que podrà imposar l'Ajuntament al contractista segons el
tipus d'infracció seran les següents:
Incompliments qualificats de molt greus:
-

Incompliments qualificats de greus, si consisteixen a deixar de prestar un
servei obligatori o produeix un dany avaluable econòmicament, multa pel
valor del triple del servei deixat de prestar o del dany produït. Si no són
avaluables econòmicament, multes entre 301€ i 1.500€

04/02/2021

MERCE ESTEVE PI

Pels incompliments qualificats de lleus, amb advertència i amonestació quan
sigui la primera vegada, i multes de fins a 300 € les consecutives.

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1
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23.2. En cas d'incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de
remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant
de compliment dels pagaments, prevista en la clàusula corresponent
d'aquest plec, es podran imposar penalitats de fins al 5% del preu anual del
contracte, IVA exclòs.
23.3 L’Ajuntament de Begues podrà optar, indistintament, per la resolució
del contracte en incompliments greus o molt greus , o bé per la imposició
de les penalitats establertes.

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

-

Si consisteixen a deixar de prestar un servei obligatori o produïssin
un dany avaluable econòmicament, multa pel valor del quàdruple del
servei deixat de prestar o del dany produït.
Si no són avaluables econòmicament: multes entre 1.501€ i 3.000€ i
es pot donar la resolució del contracte en els casos previstos en la
legislació aplicable.
Per la realització de tres incompliments molt greus: resolució del
contracte, confiscació de la garantia i indemnització per danys i
perjudicis.

CAPÌTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
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Art. 24. - Modificació i ampliació del contracte
24.1 Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot
introduir modificacions per raons d'interès públic i en els casos previstos als articles
204 i 205 de la LCSP.
24.2. Les modificacions del contracte es duran a terme en els casos i en la forma
previstos en aquest Plec.
D'acord amb el que preveu l'article 204 de la LCSP, procedirà la modificació del
present contracte en els supòsits següents:




Incorporació de nous carrers o espais urbans.
Segregacions als ja existents
Canvi de les necessitats dels sectors (intensitats, freqüències, que no puguin
cobrir-se amb la bossa d'hores)

El percentatge límit que poden suposar les modificacions, a l'alça o a la baixa, és del
10% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs), import que ha estat afegit al
valor estimat d'aquest contracte d'acord amb l'art.101.1.c del LCSP.
Els preus a aplicar seran els que resultin de la oferta presentada pel licitador que
esdevingui adjudicatari (baixa econòmica efectuada). En cap cas la modificació del
contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en ol
contracte.
El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent:

En cas de modificació del contracte s'haurà de reajustar, en el seu cas, I' import de la
garantia definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l'equivalència
indicada respecte al preu del contracte resultant de la modificació, i s'haurà de
formalitzar en el mateixos termes previstos per a la garantia inicial.
04/02/2021
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Alcaldessa

1. Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació
amb indicació explicita de l'objecte de la modificació i el seu preu global.
2. Audiència al contractista per termini de 3 dies hàbils.
3. Incorporar document acreditatiu de l'existència de crèdit.
4. Informe de secretaria i intervenció.
5. Aprovació per l'òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la
despesa. 6. Formalització de la modificació aprovada i publicació al perfil de
contractant.
6. Formalització de la modificació aprovada i publicació al perfil del contractant.

24.3. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot
operar quan es justifiqui la concurrència d'algun dels supòsits que, amb caràcter
taxat, es preveuen a l'article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s'han de
limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa
objectiva que la faci necessària.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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El Secretari

Art. 25. - Règim de pagament
L’abonament al contractista de l’import dels treballs que s’executin es
verificarà per mesos vençuts, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de
les factures corresponents, les quals un cop conformades pel Servei Tècnic
Municipal i la Regidoria competent, seran aprovades per la Corporació i
abonades al contractista en el termini màxim de 30 dies des de la data de la
factura
Juntament amb la factura s’haurà de presentar:
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•
•
•

comunicats dels treballs realitzats i hores efectuades,
Còpia dels TC2 corresponent, del personal adscrit al contracte
Anualment, fotocòpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat
civil a què fa referència la clàusula 25

Les factures s’hauran d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
S’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
l’article 5 de la Llei 25/2013. La plataforma e.FACT és el punt general
d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Begues. Als efectes
de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L01080207,
l’òrgan gestor és L01080207 i l’oficina comptable és L01080207.

Art. 26. - Altres drets i obligacions de les parts

•

S’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 300.000,- euros, què haurà d’acreditar
abans de la formalització del contracte. Cada any presentarà a
l’Ajuntament una còpia de la pòlissa de responsabilitat civil
actualitzada.

•

Haurà de posar, al seu càrrec, els mitjans tècnics i humans
necessaris per complir el pla de seguretat i salut.

•

Serà responsable civil i administrativament, davant de l’Ajuntament
per les faltes que cometin els seus treballadors.

•

Ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a
l’execució del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la
Seguretat Social mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.

•

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades
per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum
general de l’empresa, aquesta haurà d’informar a l’ajuntament de les
activitats directament relacionades amb la gestió del servei públic
que presti, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs
directius. L’adjudicatari haurà de tenir un comportament èticament
exemplar que eviti la corrupció, protegeixi els denunciants
d’irregularitats, i garanteixi l’interès general.

•

L’adjudicatari té l’obligació de realitzar els treballs extraordinaris que
se li encomanin. El cost d’aquests serveis li seran abonats d’acord
amb els preus unitaris vigents en cada moment. En el supòsit
d’inconcreció es pactaran preus contradictoris.

04/02/2021
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Alcaldessa

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats al PCT,
aquells que resultin de la documentació contractual (plec de condicions
administratives i plec de prescripcions tècniques) i la normativa aplicable, i
en particulars els següents per part de l’adjudicatari:
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•

De produir-se algun esdeveniment determinat de força major o
qualsevol situació d’emergència pública, l’empresa adjudicatària està
obligada a acceptar la direcció de l’Ajuntament per a la realització
dels serveis contractats o altres tasques en que el personal o el
material sigui necessari per restablir la normalitat, mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública.

•

Té l’obligació de complir les disposicions legals vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de
prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.
L’Ajuntament podrà exigir a l’empresa la presentació de les relacions
d’ingrés de les quotes del règim general de Seguretat Social del
personal al seu servei i trimestralment la liquidació oportunament
presentada davant de l’organisme competent de la declaració de
retencions de l’IRPF.

MERCE ESTEVE PI

Respectar la normativa de contaminació acústica, d’acord amb el PPT
i Directiva 2000/14/CE d’Emissions Sonores en l’Entorn degudes a
Màquines d’ús a l’Aire Lliure

•

S’ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

•

S’ha d’adequar l’activitat als principis ètics i a les regles de conducta
adequats.

•

Ha d’estar en possessió de tots els permisos necessaris per a la
prestació del servei

04/02/2021

En relació amb les dades personals cedides per l’Ajuntament, l’adjudicatari
està obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte.
Tanmateix, l’empresari ha de mantenir l’Ajuntament informat de la ubicació
dels servidors corresponents.
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Art. 28. - Subrogació
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Art. 27. – Cessió de dades personals

El Secretari
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L’adjudicatari adoptarà, a més a més, les mesures necessàries pel
compliment de les normes d’actuació mediambientals en tots els
treballs que es realitzi. L’incompliment d’aquestes condicions podrà
ser penalitzat i/o suposar la rescissió del contracte.

Procedeix la subrogació del personal segons els conveni col.lectiu de neteja
que consta a l’annex III
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CAPÌTOL VI. CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE
Art. 29. - Cessió del contracte
Els drets i les obligacions relatives a aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es
compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Art. 30. - Subcontractació

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització
parcial de la prestació obecte del contracte.

Alcaldessa

Si no s’ha indicat prèviament dins el DEUC, el contractista comunicarà per
escrit després de l’adjudicació del contracte o abans de l’inici de la seva
execució, la intenció de celebrar subcontractes, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest
per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present
plec, i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article
215 de la LCSP donaran lloc a l’imposició a l’empresa contractista d’una
penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.
04/02/2021
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L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la
LCSP.

El Secretari

Així mateix, l’Ajuntament efectuarà els pagaments directes als
subcontractistes en cas d’incompliment del pagament per part de
l’adjudicatari, sens perjudici d’allò previst als articles 216 i 217 de la LCSP i
sempre que es compleixin les condicions establertes a l’art. 215 de la LCSP .

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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Art. 31. - Revisió de preus
D’acord amb l’article 103 del Capítol II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, en els supòsits en què sigui procedent, l’òrgan de contractació pot
establir el dret a revisió periòdica i predeterminada de preus i ha de fixar la fórmula
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de revisió que s’hagi d’aplicar, tenint en compte la naturalesa de cada contracte i
l’estructura i evolució dels costos de les seves prestacions.
La revisió periòdica i predeterminada de preus en els contractes del sector públic ha
de tenir lloc, en els termes que estableix aquest capítol, quan el contracte s’hagi
executat, almenys, en el 20 per cent del seu import i hagin transcorregut dos anys
des de la seva formalització. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i els
dos primers anys transcorreguts des de la formalització queden exclosos de la
revisió.
La revisió de preus es farà d’acord amb la següent fórmula:

Kt = A* (MT/Mo) + B* (Ft/Fo) + C* (Ct/Co) + 0,15
El coeficient Kt resultant s'aplicarà al total del cost directe i a la quantitat resultant se
li afegiran els percentatges corresponents a despeses generals i a benefici industrial,
se li afegirà l'import de l'apartat de finançament i amortitzacions i per últim s'aplicarà
l'IVA, essent:

- Mt = índex de mà d'obra, segons el conveni en el moment de la revisió i
la categoria del maquinista

- Mo = índex de mà d'obra en el moment de la licitació i la categoria del
maquinista

- Ft = índex de preus al consum a Catalunya en el moment de la revisió
- Fo = índex de preus al consum a Catalunya en el moment de la licitació
- Ct = Índex del preu del gasoil en el moment de la revisió
Alcaldessa

- A: coeficient corresponent a l'apartat de costos del personal

07/10/2021

- Co = índex de preus del gasoil en el moment de la licitació

- C: coeficient corresponent a l'apartat de costos de combustibles i derivats

- B: coeficient corresponent a l'apartat de materials, útils, eines,
reparacions i lloguers externs i subcontractacions
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En cas de pròrroga no s´aplicarà la revisió de preus . El preus serà el del
darrer any del contracte

CAPÌTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Art. 32. - Recepció i liquidació, i termini de garantia

El Secretari

El termini de recepció serà de 2 mesos a comptar des de la realització de
l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el
corresponent document acreditatiu.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen
l’article 210 i concordants i el 204 del RGLCAP.
Atesa la naturalesa del contracte, la garantia definitiva es tornarà una vegada
recepcionat aquest. Caldrà prèviament informe tècnic acreditatiu de la
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correcta execució del servei sense que hi concorrin causes per a la seva
retenció.
Art. 33. - Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes són les
assenyalades en els articles 211 i 313 de la LCSP, la següent:
-

L’incompliment de les restants obligacions esencials qualificades com a
tals en aquest plec
---------------------------------

Begues, en la data de la signatura electrónica
El tècnic de suport jurídic
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Francesc Almansa Díez
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ANNEX I
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DIRECTRIUS GENERALS SOBRE DIGITAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICS
SOBRE DIGITAL
Un cop accedeixin a l’eina del Sobre Digital que es localitza en el perfil del
contractant ubicat en la seu electrònica de la web municipal, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el
formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per
enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digita, han
de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració responsable
per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat
els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de
l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada,
amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment
en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus
informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
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documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En
cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un
cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat
també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent
s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En
l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Les empreses que, activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a
la licitació automàticament. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de
manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de
qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
------------------------
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contracte

Dedicació

Salari
total brut
anual

Variables

Seg. Soc.
empresa
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anual
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8.640,12

34.348,66

25.574,61

600,37

8.665,55

34.240,16

24.109,80

498,68

8.104,93

32.214,73

19.797,03

521,88

6.653,85

26.450,88

20.466,53

924,25

6.968,22

27.434,75

20.828,02

586,23

7.032,56

27.860,58

6.884,00

28.807,00
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1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1.

OBJECTE DEL PLEC

És objecte del present plec de condicions establir les bases tècniques que serviran per a la
contractació del contracte de serveis de neteja viaria del municipi de Begues.
1.2.

RETRIBUCIÓ

El contractista rebrà per la prestació del servei la retribució que d'acord amb la seva oferta,
determinada per anualitats, li correspongui, i en els termes que consten al plec de clàusules
administratives particulars.
Presentació dels preus unitaris:
En l'oferta presentada pels licitadors es justificarà tècnica i econòmicament els preus unitaris
deis serveis definits en els articles següents del present Plec de prescripcions tècniques del
servei de neteja viaria.
Aquests preus unitaris, incorporaran els següents conceptes de costos:
1.2.1. Costos directes
-Personal

Alcaldessa

Inclourà sous, seguretat social, seguretat i salut en el treball i qualsevol altre concepte inclòs
dins deis convenis col·lectius del sector, de tot el personal adscrit al servei. Els costos
s'hauran d'especificar de forma individualitzada per categoria, per any i per dia de servei.
-Inversions

07/10/2021

Es detallarà el preu de les adquisicions de tots els vehicles, maquinaria, contenidors, vestuari
i tot el material que el licitador es compromet a adscriure al servei.
S’inclourà els quadres d'amortitzacions, diferenciant la quota d'amortització d'una banda i
els interessos d'altra banda per cada material.
-Manteniment, conservació i energia deis vehicles i materials adscrits al servei

-Lloguers

MERCE ESTEVE PI

S’haurà d'especificar els costos per any.
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S’haurà d'especificar els costos pera cada maquinaria, per any i per dia de servei.

-Bossa d'hores
Valoració del cost que representa la bossa d'hores que s'ofereixi, per garantir la viabilitat
econòmica de l' oferta.
1.2.2. Benefici Industrial
S’especificarà el percentatge que es vol obtenir de la contracta.

El Secretari

1.2.3. Costos deis impostos, assegurances i altres despeses
S’haurà d'especificar per any i per dia de servei.
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1.2.4. Costos indirectes
En aquest apartat s'inclouran els costos de les campanyes i altres que no estiguin descrits
amb anterioritat.
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1.2.5. Import de l'impost sobre el valor afegit (IVA): 10%
1.2.6. Costos de la gestió deis residus generats
En aquest apartat s'inclouran tots els costos de la gestió dels residus, contenidors de
recollida, transport, despeses de gestió i eliminació dels residus, taxes i altres despeses
relacionades.
1.2.7. Altres costos deis serveis
Caldrà també que els licitadors especifiquin dins de la seva oferta econòmica El cost unitari
de cadascun dels equips adscrits al servei per jornada de treball, tenint en compte:
•
•
•
•
•
•
1.3.

L’escombrat manual
L'escombrat mixt
L'escombrat mecànic
La neteja superficial d'embornals
La neteja d'herbes (escossells, superfícies pavimentades, etc.)
Neteja, manteniment

ÀMBIT TERRITORIAL

Alcaldessa

L’àmbit d'actuació de la neteja comprendrà aquells espais públics dels nuclis habitats,
polígons industrials, vials de circulació i d'accés, parcs, àrees de joc, zones esportives
(petanques, pistes de basquet...), paviments i zones enjardinades que per les seves
característiques sigui necessari efectuar-hi accions de neteja:

07/10/2021

a) L’àmbit del servei queda reflectit en el plànol adjunt (ANNEX I).
b)L’àmbit de recollida, i neteja de papereres, tant de les ordinàries com de les
destinades a les deposicions dels gossos o de recollida selectiva serà tot el
municipi.
c)Els serveis especials per activitats festives, esportives, lúdiques i d'altres
també inclouran tot el municipi.

En les zones no pavimentades la neteja es limitarà a la esbrossada selectiva, la retirada de
petits residus, papers, ampolles bosses, acumulacions de fulles, etc.
25/11/2020
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Conforme es vagin incorporant nous vials o noves zones pavimentades, la neteja també
s’haurà de realitzar en aquests sectors.

En cas que l'equip de neteja localitzi voluminosos dipositats als espais públics no destinats
a tal fi, passarà avís a l'ajuntament per tal de gestionar la retirada.
1.4.

ÁMBIT FUNCIONAL I ZONIFICACIÓ DEL SERVEI

L’àmbit funcional del servei serà el delimitat al plànol de L'ANNEX I.
En qualsevol cas, en el pla de neteja caldrà tenir en compte l’existència de les següents
zones:
El Secretari

a)
Zones d'ús intensiu: correspon als carrers o zones amb elevada densitat de població,
i/o forta presencia d'activitats i eixos comercials.

ALFONS MILLAN LOPEZ
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b)
Zones de mitja intensitat: correspon als carrers o zones de mitjana densitat de
població, on predominen els usos residencials i existeix una moderada presencia
d'activitats o equipaments, que requereix d'un grau mitja en la freqüència de neteja.
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c)
Zones de baixa densitat: Correspon a carrers o zones de baixa densitat de població
amb ús exclusivament residencial, sense activitats ni equipaments i que tenen un nivell
baix d'utilització per part de la ciutadania (urbanitzacions, nuclis de baixa densitat, etc.)
d)
Zones industrials: Correspon a zones de polígons industrials amb predomini
d'aquests tipus d'activitats.
e)

Resta: Correspon al terme municipal no inclòs a les zones anteriors.

La zonificació s' establirà en funció de les necessitats reals de cada tram de carrer o zona
amb el que es maximitzi l'índex qualitat/preu deis serveis prestats amb els nivells de
neteja garantint un òptim nivell de neteja en aquest plec.
De manera general, els serveis de neteja objecte del servei comprendran la neteja i la
recollida de les deixalles existents a la via pública i zones verdes.
El concepte de via pública inclou:
Vies que poden ésser asfaltades o sense asfaltar: avingudes, camins, carrers, carreteres,
passatges, passeig, places, placetes, rambles i qualsevol altre tipus de via de caràcter
públic. Les vies públiques inclouran les següents parts:

Alcaldessa

•
•
•
•
•
•

07/10/2021

•
•
•

També s'inclourà en aquest concepte:
•
•

MERCE ESTEVE PI

•

Les zones pendents d'urbanització o solars de titularitat pública
Espais de titularitat privada que l'ajuntament cregui oportú netejar per
raons d'higiene pública.
Espais on es realitzi el mercat municipal ambulant.

El concepte de deixalla inclou:
•
•
•
•
•
•

25/11/2020
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Les calçades, voreres i les zones accessibles de les zones verdes.
Espais públics delimitats per polígons d'habitatges.
Els aparcaments municipals.
La neteja d'adhesius en: fanals, semàfors, senyals de transit, etc....
La eliminació de grafitis en espais públics.
Aquells àmbits de nova urbanització que l'ajuntament consideri que s'han
donar d'alta del serveis de neteja, estiguin o no rebuts.
Neteja d'escocells.
Escales de la via pública.
La neteja superficial deis embornals i reixes de pluvials (La neteja interior
en quedarà exclosa)

Qualsevol residu o brossa deixat a la via pública.
Restes de recollida domiciliaria i/o comercial escampades a via pública.
Fulles d'arbrat, branques, troncs, branquillons, herbes...
Arrossegaments de sorres i terres provocats perles pluges.
Excrements, xiclets i puntes de cigarretes.
Queden exclosos els voluminosos i els residus nocius, tòxics o perillosos

El Secretari

Cal dir que l’Ajuntament podrà incrementar o reduir, l’àmbit funcional del servei en
qualsevol moment per causa justificada i raonada en funció de les necessitats del servei,
d' acord amb l'establert al plec de clàusules administratives particulars.
1.5.
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El contracte tindrà una durada de quatre (8) anys a comptar des de la seva formalització
administrativa.
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ÁMBIT TEMPORAL O DURADA DEL CONTRACTE
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El contracte, de comú acord per les dues parts, es podrà prorrogar anualment fins un
màxim de dues (2) anualitats. Les prorrogues s'hauran d'acordar abans que finalitzi el
període de vigència del contracte inicial o de la primera pròrroga anual.
1.6.

INTERPRETACIÓ

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats pel TRLCSP, l'Ajuntament
ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi al seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar
els efectes d'aquesta, en els termes establerts al plec de clàusules administratives
particulars.
1.7.

BOSSA D'HORES

Els licitadors hauran de proposar una bossa d'hores anual, per equip de neteja composat
per maquina escombradora, conductor i operari a peu amb bufador i una altra per equip
de neteja manual amb 2 operaris, eines de neteja i vehicle, per efectuar treballs
extraordinaris fora de l'horari normal de treball tant en dies feiners comen festius.
La bossa mínima d'hores anual per maquina escombradora, conductor i operari amb
bufador serà de 80 hores.
La bossa mínima d'hores anual per equip de neteja manual amb dos operaris, eines i
vehicle serà de 160 hores.

Alcaldessa

2. CONDICIONS TECNIQUES, EXTENSIÓ I DEFINICIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA VIARIA

07/10/2021

2.1.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Els objectius d'aquest servei són els següents:
•

MERCE ESTEVE PI

•
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•

•
•
•
2.2.

SERVEIS DE NETEJA PREVISTOS AL CONTRACTE

El Secretari

El servei de neteja viaria es dissenyarà d'acord amb la combinació de les modalitats de
neteja següents:

Signatura 1 de 1
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•
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Consecució del millor grau possible de neteja del poble d'acord amb els
recursos humans i materials assignats.
Atendre les emergències i/o situacions no programades. A aquest efecte, el
contractista esdevé obligat a flexibilitzar el funcionament deis serveis i a la
reassignació eficient deis equips de neteja per a realitzar les tasques no
programades requerides, dins l’horari establert i sense cap mena de cost
afegit per I' ajuntament.
Efectuar els serveis de repàs que resultin necessaris en funció del transit de
vianants i de vehicles en places, vials i zones comercials del poble i allà on
siguin necessàries.
Establir un servei de neteja en funció de les necessitats del poble per
dissabtes i festius.
Dotar als serveis per atendre festes, actes públics o mercats setmanals que
suposin una major acumulació de residus a la via pública.
Atendre episodis de generació abundant de residus com ara l'època de
caiguda de fulles.

•
•

Neteja i escombrada de les vies públiques, voravies, parcs, paviments,
zones verdes, passejos sense paviment, zones de joc -incloses escales i
paraments verticals- mitjançant mitjans: manuals, mecànics i mixtes.
Neteja d' espais destinats a jocs infantils.
Escombrada i neteja deis mercats i fires.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Alcaldessa

•
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•
•
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•

•

2.3.

ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS

El Secretari

Els serveis s'organitzaran mitjançant zones on s'assignaran els recursos previstos sota la
direcció d' un encarregat o cap.
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Els serveis de neteja viaria comprenen segons la seva freqüència i programació, a títol
informatiu:
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Neteja i desherbat d'escocells i voreres sempre que sigui necessari i/o ho
requereixin els serveis tècnics municipals. Serà obligació deis operaris de
neteja mantenir les voreres, els escocells i la via pública sense herbes.
La disposició i reposició de bosses a totes les papereres. El cost de
l'adquisició de totes les bosses que siguin necessàries esta inclòs al present
contracte.
Neteja d'excrements.
Buidat de papereres, substitució de bosses, neteja exterior i interior i de les
àrees circumdants d'aquestes. S'inclouen les taques i les incrustacions al
paviment.
Accions de neteja intensiva derivats de la retirada de vehicles per part de
l'ajuntament.
Neteja i retirada d'herbes tant en escocells com a la via pública.
Neteja i manteniment superficial d'embornals (la neteja interior no esta
inclosa)
Neteja d’àrees de jocs, zones esportives i paviments.
Neteja de mobiliari urbà com ara fanals, bancs tòtems publicitaris...
Neteja de taques del paviment, sigui quin sigui el seu origen amb els
mitjans tècnics i humans disponibles al contracte.
Excepcionalment, els serveis tècnics podran enviar els serveis adscrits a
realitzar accions puntuals que l'ajuntament pugui considerar importants,
dintre de l'horari establert i en detriment del servei programant. Aquests
treballs seran sense cap mena de cost afegit al servei.
Eliminació de fang, terra i qualsevol altre material arrossegat després de
les pluges o qualsevol esdeveniment meteorològic.
Actuacions de suport en cas d'esdeveniments meteorològics extrems
(nevades, incendis, etc.)
Neteja de qualsevol acte amb motiu de les festivitats estatals,
autonòmiques, locals i qualsevol altre esdeveniment social, festiu, esportiu,
cultural, etc. que tingui lloc al municipi, independentment de que sigui en
dia festiu i laboral, d'acord amb els horaris que es pactin en cada cas.
Neteges a conseqüència d'accidents, incendis, etc. a la via pública.
Neteges a conseqüència de abocaments il·legals, inclús retirada de
amiantats, seguin els protocols de seguretat necessaris i retirada a
abocador controlat.
La neteja de restes de pugó o qualsevol altre resta similar de l’arbrat viari
afectat, així com el remuntat de petita branca que impedeixi el pas normal
de les màquines escombradores.
La recollida, transport i gestió deis residus procedents de la neteja viaria
fins al punt de tractament autoritzat i tots els costos que això comporti
(contenidors, taxes, transport, tràmits, etc.).
La detecció d’incidències per part dels equips que realitzin el servei i la
comunicació als seus responsables per a la seva correcció a través dels
canals de comunicació i protocols establerts.
En tots els serveis de neteja s'inclou el transport dels residus fins als punts
de recollida. En el cas de l'escombrat manual i del buidat de papereres
podran dipositar-se els residus als contenidors de rebuig del poble, sempre
i quan, aquest fet no suposi un deteriorament de la imatge de les àrees
d'aportació ni de la capacitat de recollida d'aquestes.
El contractista haurà de fer-se càrrec de tots els costos derivats de la
retirada de qualsevol material i/o maquinaria durant la durada del
contracte.
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a) Serveis ordinaris. Neteja bàsica
Són els habituals i planificats quant a horaris, freqüències i recorreguts i inclouen:
•
•
•
•
•
•
•

Neteja de tots els carrers i places del nucli urbà.
Neteja del mercat setmanal.
Neteja d'escocells i eliminació d' herbes.
Buidat de papereres i reposició de bosses.
Neteja de perímetres exteriors d’equipaments municipals.
Neteja de les àrees de joc, zones esportives i paviments.
Neteja i manteniment exterior d'embornals (el manteniment interior no
esta inclòs).

Les intensitats de neteja s'aplicaran en funció de la intensitat d'ús de les diverses zones
del municipi en funció de la classificació establerta a l'apartat 1.4.
b) Serveis complementaris
Són els treballs ordinaris efectuats fora de la planificació:
•
•

Treballs de repàs en zones de freqüència elevada d'ús.
Serveis de repàs i acció rapida quan sigui necessari i així ho determini
l'ajuntament (accidents de transit, episodis de meteorologia extrema, etc.)

Alcaldessa

La realització del serveis complementaris implicarà la redistribució deis serveis ordinaris
de manera que la qualitat general de la neteja del poble no es vegi afectada i no generi
cap sobre cost per a l’Ajuntament.
c) Serveis especials

07/10/2021

•
•
•
•

Neteja de residus produïts com a conseqüència de celebració de festes
locals, manifestacions populars, eleccions, etc.
Recollida de fulles, en especial, els punts baixos on es puguin tapar els
embornals i reixes.
Neteja de les vorades d'accés al municipi.
Abocaments puntuals de residus a la via pública, camins o carrers del
poble.

•
•
•
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d) Serveis puntuals de Plans d’emergència municipal

2.4.

Afectació de la via pública per episodis d’emergències climàtiques
Neteges a conseqüència d'accidents, incendis o altres fenòmens que afectin
a la via pública.
Totes aquelles situacions que puguin qualificar-se com a extraordinàries a
nivell municipal.

PROGRAMA BÁSIC

Es aquella neteja sistemàtica, repetitiva i més important, en la qual es fonamenta la neteja
del poble. És el resultat d'aplicar diversos tractaments amb una freqüència que permeti
garantir el bon estat de manteniment de les diferents zones del poble en funció de la seva
intensitat d'ús.

ALFONS MILLAN LOPEZ
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El Secretari

S'entén per freqüència de neteja els dies a la setmana que es realitza la neteja viaria a
una determinada zona. És a dir, els licitadors hauran de proposar, a partir de les
freqüències mínimes estipulades, les freqüències per zona o subzona. Per tots i cadascun
deis serveis, els licitadors hauran d'especificar les carregues de treball assignades a cada
equip.
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L'oferta haurà de contemplar un horari d'inici del servei de neteja viaria posterior a les
7.30 del matí des del dilluns al dissabte. El regim de servei en diumenges i festius, serà
pactat d'acord amb les necessitats de cada moment. Si un cop implantat el servei, es vol
realitzar algun canvi en els horaris de prestació, s’haurà de sol·licitar l'aprovació prèvia
als serveis tècnics municipals i no es podrà instrumentar cap canvi sense la seva
conformitat.
2.4.1. Escombrades manual, mecàniques i mixtes
L'escombrada manual es realitza per un equip individual conformat per un operari a
peu amb una escombra, un cabàs i/o un vehicle auxiliar, o bé per una brigada formada
per varis operaris.
Es realitza sobretot en aquells espais on no és gaire factible l'escombrada mecanitzada.
Seria el cas de tots els passatges de terra, parcs i jardins o carrers sense asfaltar del
municipi. Les feines incloses en aquest apartat seran:
•
•
•
•
•
•

Alcaldessa

•

Escombrat manual de les voreres, rigoles, i d'una franja de la calçada
variable en funció del grau de brutícia.
Neteja d'escocells.
Recollida d' excrements.
Buidat de papereres
Escombrat i recollida de fulles caigudes i de restes de branques, papers,
bosses...
Neteja d'herbes tant en escocells com a la via pública que es puguin
arrencar amb mitjans manuals i no sigui necessari la utilització de
tractaments específics.
Les places dures i sense pavimentar.

Caldrà també considerar els espais entre cotxes aparcats, les zones accessibles amb
escombres sota aquests i la recollida de papers i residus a les: places, passeigs i parterres.

07/10/2021

Són d' especial importància :
•
•
•
•

Les parades d' autobús
Els entorns de les escoles, IES i del CAP
Els entorns del mobiliari urbà.
Els escocells.

L'escombrada mecanitzada es realitza amb mitjans mecànics. Aquests sistema esta
pensat per carrers i vials amples, places i voreres que permeten el pas d'aquestes
maquines sense perjudicar el paviment. Aquest sistema ha de permetre:
25/11/2020
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S'acordaran amb l'ajuntament els horaris de servei, d'acord amb la programació de les
rutes i itineraris.

•
•
•
•
•
•
•

El Secretari

La modalitat d'escombrada mecànica complementa les tasques d'escombrada manual. Els
raspalls de les maquines han de ser prou durs per arrencar la brutícia i no malmetre el
paviment.
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L'escombrada mixta que serà la majoritària és la suma dels dos anteriors sistemes. Es
realitza amb un equip d'un peó d'escombrada manual proveït de bufador i una
escombradora mecànica, de manera que l’escombrada sigui més eficient i rapida. Els
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Una bona maniobrabilitat
Una recollida per aspiració o per arrossegament segons convingui en cada
cas.
Superar pendents del 25 %
Tenir gran capacitat de treball
Treballar a alta velocitat
Disposar de tercer raspall lateral per arribar a llocs difícils
Baix nivell d'emissions sonores i de gasos
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bufadors seran elèctrics de baixes emissions sonores i no podran utilitzar-se abans de les
7.30 h del matí ni després de les 21.00 h de la nit.
Els licitadors hauran de preveure serveis d' escombrada mixta amb la dotació de personal
d'escombrada adient als diversos tipus de carrers, en funció de la seva amplada, bandes
d'aparcament, amplada de les voreres, etc. Aquest servei s’haurà de preveure a tot el
casc urbà i urbanitzacions.
Amb aquest tipus de tractament juntament amb l’escombrada manual també s’incidirà en
la neteja deis excrements d'animals i en el buidat de les papereres que es trobin en tot el
trajecte, sense llençar els residus d'aquestes a terra i portar-los després cap als raspalls,
sinó que es buidaran en bosses que s'introduiran en els contenidors de recollida
domiciliaria.
La neteja de les herbes de les voreres i deis escocells també quedarà inclosa en aquesta
metodologia de neteja.
Les descarregues de les maquines escombradores s' efectuaran en contenidors habilitats
a tal fi que aniran a càrrec de !'empresa i se situaran en llocs estratègics del terme
municipal -en sol municipal-, a l'efecte de minimitzar els desplaçaments de les maquines.
Els punts de carrega d'aigua també seguiran el mateix criteri.
2.4.2. Neteges especials i complementaries

Alcaldessa

El contracte inclou totes les neteges associades a qualsevol acte festiu, esportiu, cultural,
festes de barri, festivitats de qualsevol tipus, que tingui lloc a via pública, ja sigui en dia
laboral o festiu amb els mitjans tècnics i humans disponibles a la contracte. En el cas de
treballs en dies festius, aquests es descomptaran de la bossa d'hores.
Pel que fa a la neteja del mercat ambulant, s’haurà d'efectuar cada dilluns, o dia que es
celebri si aquest es festiu, a partir de les 13.30h. fins que s'acabi la neteja.

07/10/2021

S’haurà de prestar especial atenció a les rieres i zones especialment afectades per
tempestes i caiguda de fulla, en aquests cassos s’haurà de respondre amb la màxima
celeritat i eficiència per garantir una correcta escorrentia de les aigües en futurs episodis
de tempesta.

2.4.3. Buidat i neteja de papereres

25/11/2020
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La neteja d' embornals, reixes i punts de captació només serà de forma exterior. En
qualsevol cas, el contracte inclourà les tasques d’ajut a la obertura manual de reixes en
cas de previsió de fortes pluges, per tal de garantir el drenatge.

Les papereres són, un lloc especial pel que fa a la neteja. En conseqüència, l'empresa
contractista haurà de prestar una especial atenció a aquest aspecte de la neteja urbana,
En concret, el servei de papereres inclou:
•
•
•

El Secretari

•

2.4.4. Organització del servei

Signatura 1 de 1

ALFONS MILLAN LOPEZ

Les empreses licitadores descriuran les actuacions de neteja i els recursos materials i
humans necessaris per realitzar els serveis de neteja d'acord amb les especificacions
d'aquest plec. Presentaran la descripció deis recursos necessaris pera cada actuació i
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El buidat, que garantirà que no hi hagi desbordaments a cap de les
papereres del municipi.
La col·locació de bosses adequades per evitar que hi hagi deposicions al
terra. La substitució de les bosses correra a càrrec del contractista.
La neteja periòdica de les ubicacions es programarà de tal manera que
l'entorn de les papereres presenti sempre un òptim estat de neteja.
Les noves papereres que s'instal·lin durant la vigència del contracte
s'hauran d'incloure en el servei.
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sector de neteja i el nombre de recorreguts necessaris.
Crearan una fitxa tipus per a cada recorregut de cada actuació, on definiran freqüències,
horaris, mitjans, quilometres, així com descripció i plànol de l'itinerari, utilitzant tantes
fitxes com sigui necessari fins a completar els serveis de neteja. En aquestes mateixes
fitxes, definiran una proposta de recorreguts que no afecti les principals vies del municipi
en hora punta per evitar, així, col·lapses de transit.
Pel que fa als plans especial (fulles, neu, pluja...) les empreses faran una proposta
d'actuació en les seves ofertes, concretant els detalls d'aquests plans que s'activaran a
criteri de l'ajuntament. Pel que fa al buidat de les escombradores, l'empresa haurà de
preveure contenidors que puguin ser utilitzats pera la descarrega de les mateixes en zones
clau del terme municipal.

Alcaldessa

Les fitxes que haurà de fer l’empresa per cada àmbit d'actuació hauran d'incloure com a
mínim les següents característiques:

ACTUACIÓ

FREQÜENCIA

ZONA 1
Nucli urbà central (un
mes a l'any)

Escombrada manual
Escombrada mecànica
Escombrada mixta

Diària

ZONA 2
Residencial intensiu

Escombrada
Escombrada
Escombrada
Escombrada

3 Cops setmanal

07/10/2021

ZONA 3
Residencial extensiu

25/11/2020

MERCE ESTEVE PI
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ÁMBITS

Escombrada mixta

Quinzenal

Escombrada mixta
Escombrada manual

Quinzenal, com a mínim, amb
actuacions immediates quan
calgui per motius climatològics:
pluja, vent, tempesta, etc. O
estacionals: caiguda de la fulla.
Caldrà posar especial atenció en
la neteja de reixes deis
embornals.

Terrenys i vores

Escombrada manual
Escombrada mixta
(segons calgui a cada
lloc)

Quinzenal, a adaptar segons
necessitats de cada espai per
garantir una correcta neteja.

Voreres i escocells

Retirada manual
d'herbes i aplicació
puntual d'herbicida
Buidat, neteja de la
paperera i de l'entorn
immediat

Com a mínim repassada
mensual.
Periodicitat necessària per
garantir que mai vessin.

El Secretari

Per a més informació veure plànols de detall de cada zona (ANNEX I), carrers inclosos a
cada zona i relació de terrenys i vores inclosos (ANNEX III).
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2.5.

07/10/2021
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2 cops setmana

ZONA 4
Industrial i Residencial
perimetral
ZONA 5
Vials i espais especials

Papereres de TOT el
municipi

Signatura 1 de 2

manual
mecànica
mixta
mixta

PLANS ESPECIALS

Els Plans especials són aquells plans especialitzats, previsibles i cíclics, que han de realitzar-
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se com a conseqüència d’un esdeveniment concret degut principalment a l’acció de la natura
(pla de pluja, vent, entre d’altres). Per altra banda es podran dissenyar plans especials
concrets imprevistos degut a esdeveniments puntuals no previstos (manifestacions o
celebracions, entre d’altres).
Cal destacar que la realització d’aquests plans es portarà a terme mitjançant una
reorganització dels mitjans ja assignats a la contracta. En el cas que aquests plans incloguin
algun recurs no assignat a la contracta i l’empresa no el cedeixi gratuïtament, aquests
hauran de ser comptabilitzats en el pressupost general del concurs.
Aquests tipus de plans poden utilitzar tant mitjans dels tractaments bàsics com
complementaris.
Els següents Plans especials de neteja que formen part del contracte, són objecte de
programació específica i s’inclouran detallats en el pressupost del mateix:
a) Pla de pluja:
En cas de pluja, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà. Se centrarà
l’atenció a la neteja de “punts negres de pluja” (embornals, grans pendents, desnivells,
ponts, etc...) i al buidatge de papereres.
En cas de pluja intensa i continuada, les escombradores i baldejadores no prestaran servei
i els peons sortiran a escombrar només manualment. Tanmateix, passades les pluges, el
pla haurà de mantenir-se activat per a treballar en la retirada d’arrossegament de terres
que s’hagin produït
b) Pla de vent:
En cas de vent, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà. Se centrarà
l’atenció dels “punts negres de vent” on s’acumula la brutícia, i al buidatge de papereres.

Alcaldessa

c) Pla de neu i gel:
En cas de nevada o gelada, la distribució de les tasques de cada equip s’haurà d’adaptar
per retirar la neu de les voreres. S’utilitzaran estris adequats per a aquestes funcions, que
aportarà l’empresa concessionària. S’utilitzarà també els mitjans i el personal per a la
distribució de sal en els vials que assenyalin els serveis municipals.

07/10/2021

Les empreses concursants formularan la proposta d’actuació per a totes i cadascuna
d’aquestes neteges especials.
2.6.

MITJANS MATERIALS. MATERIAL MÓBIL

Els equips, vehicles i material necessaris per a l' execució deis serveis adscrits al contracte
els haurà de proporcionar l'adjudicatari:

MERCE ESTEVE PI

•
25/11/2020
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•

•

•
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El Secretari

•

Els vehicles, maquinaria i estris que aporti l'adjudicatari hauran de ser nous
i/o en perfecte estat.
Els licitadors hauran de presentar una proposta de maquinaria, vehicles i
eines, en la qual s’indicarà la procedència i característiques detallades, i en
cas de que no sigui material nou s’indicarà l'any de fabricació del mateix.
El període de vida màxim de qualsevol vehicle, estri o maquina serà de 8
anys des de la seva data de fabricació. Si durant la durada de la contracta
qualsevol element supera la seva vida útil màxima de 8 anys caldrà
substituir-lo per un altre de nou o en perfecte estat que compleixi els
anteriors requisits.
L'adjudicatari haurà de preveure el pla de manteniment i reposició de
consumibles que cregui oportú, per mantenir tot el material en perfecte estat
i un rendiment de neteja òptim.
L'adjudicatari haurà de substituir qualsevol vehicle, estri o maquina que
quedi fora de servei o superi la seva vida útil màxima admesa de 8 anys
durant la contracta, per elements d'iguals característiques, en cas que
aquestes no siguin exactament les mateixes caldrà que s'autoritzi el canvi
per part deis serveis tècnics Municipals.
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2.7.

ESPECIFICACIONS TECNIQUES DEL VEHICLES I EQUIPS

Els licitadors inclouran en la seva proposta la relació de vehicles, maquinaria i material a
adscriure als serveis acompanyada de la descripció de característiques tècniques,
informació tècnica emesa pel fabricant, utilització d'energies més netes (acústicament, en
emissions de gasos), fotografies i qualsevol altra informació detallada.
Es considera que com a mínim l'equip principal estarà format per una escombradora
d'aspiració tipus CITYCAT 5006 o equivalent i per una escombradora aspiradora articulada
tipus CITYCAT 2020 o equivalent. Podent-se complementar amb altres maquines mes
petites per els llocs on sigui necessari i/o recomanable, garantint així un servei de neteja
complet tant per l’escombrada normal, la recollida de fulles i la neteja i retirada de terres
arrossegades per tempestes. En el pla de treball s’haurà d'especificar els serveis que
realitzarà cada maquina i fixar el temps destinat de cada una al servei d'aquest municipi.
Els vehicles, maquinaria i material han d'acomplir obligatòriament les especificacions
tècniques indicades en aquest Plec.
Els vehicles adscrits als serveis, compliran tots els preceptes que s' assenyalin les normes
de circulació vigents per a la seva lliure circulació per la via pública. Disposaran
d'enllumenat homologat per poder-se desplaçar i treballar de nit i d'un far rotatori amb
llum intermitent de color taronja.

Alcaldessa

Una vegada presentada l’oferta no s'admetran canvis d'especificacions tècniques i, en cap
cas, s’acceptarà oferta amb la paraula "similar" ni s'acceptaran materials o equips de
qualitats inferiors, llevat autorització expressa de l'ajuntament. En aquest cas, si el canvi
resultat suposa un valor inferior al presentat a l'oferta inicial, aquesta quantia serà
disminuïda de l'import final.

07/10/2021

Els vehicles hauran de complir amb la Directiva 2006/42/CE de Seguretat de Màquines i
la 2000/14/CE sobre emissions sonores a l'entorn degudes a les maquines d'ús a l’aire
lliure. L'esmentada directiva estableix el tipus de maquines subjectes a llindars d'emissió
sonora (nivell de potencia acústica garantida), així com els nivells admissibles de potencia
acústica per a determinats tipus de maquina i el mètode de mesura. Els vehicles hauran
de complir en tot moment els requisits exigits per les normes de transit i disposar del
diagnòstic favorable de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
ESTAT GENERAL DELS EQUIPS

El contractista haurà de conservar tots els equips i material i fer les reparacions i
reposicions que siguin necessàries per mantenir-los en perfectes condicions d'ús i
d’estètica. Això inclou efectuar reparacions i recanvis, pintura, lubricants, etc.,
25/11/2020

MERCE ESTEVE PI
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2.8.

Qualsevol vehicle, maquina i equip del parc haurà de comptar amb la corresponent
assegurança i complir les normes generals o específiques relatives al seu risc i que es
refereixen a:
•
•

El Secretari

•
•

El contractista ha de presentar un pla de manteniment deis vehicles on s' especifiqui:
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Previsions de revisions sistemàtiques i periòdiques
Previsions de substitució periòdica de peces

ALFONS MILLAN LOPEZ

•
•
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Obtenir un diagnòstic favorable per part deis organismes d'inspecció tècnica
de vehicles homologats per la Generalitat de Catalunya.
Tenir en perfecte estat els dispositius de seguretat i senyalització necessaris
per ser homologats.
Eliminar altres indicacions o símbols que no siguin els previstos.
El contractista haurà de disposar dels vehicles de reserva necessaris, amb
l'objecte de preveure qualsevol contingència o avaria que pugui entorpir la
bona marxa del servei.
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•
•
•

Previsions de canvis d'olis i lubricants i altres (pneumàtics inclosos)
Previsions de neteja (mínim = cada 15 dies)
En general, tot el referent al manteniment tècnic i de la imatge dels
vehicles.

Les tasques de manteniment programat o preventiu no poden ser causa d'alteració del
servei. Serà obligatori registrar totes les accions de manteniment programat o preventiu
i totes les accions de neteja interiors i exteriors i presentar-los mensualment a
l'ajuntament. El contractista ha de realitzar les petites reparacions amb celeritat i
eficiència.
L'ajuntament tindrà facultat per aturar un equip i impedir la seva actuació en servei
sempre que es detecti que aquest no garanteix els mínims establerts a nivell de
conservació, neteja, imatge, sorolls o qualsevol altra situació indicada en aquest plec de
condicions. El contractista haurà de reparar el vehicle en el mínim temps possible i garantir
la seva tornada a servei actiu.
L'adjudicatari vetllarà per tal que els serveis d'aquest contracte compleixin les ordenances
de soroll de l'ajuntament de Begues. L'adjudicatari farà entrega als serveis tècnics de
l'ajuntament, en el termini d'una setmana, d'una copia de l’informe de la Inspecció Tècnica
de Vehicles pera cada vehicle que hagi passat la corresponent revisió.

Alcaldessa

L'ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als serveis, quan ho cregui
oportú, a inspecció deis serveis tècnics de la Generalitat de Catalunya. Aquestes
inspeccions aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, fins a un màxim de dues
inspeccions per vehicle i any.
2.9.

CONDICIONS BÁSIQUES DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

07/10/2021

Són d'obligat compliment totes les Ordenances municipals vigents i les que s'aprovin al
llarg de la vigència del contracte. El servei de neteja viaria dut a terme per part de
l'adjudicatari ha de complir les següents condicions generals de prestació:
2.8.1. PERSONAL DEL SERVEI
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2.8.1.1 Formació
Els licitadors hauran de presentar un pla de formació del personal. El contractista haurà
de fomentar la promoció i el reciclatge professional i es valoraran les hores de formació,
bones practiques en les tasques a desenvolupar especialment respecte al medi ambient,
relació amb el ciutadà, selecció de residus, conducció eficient, etc.
2.8.1.2 Imatge
La imatge haurà d'ajustar-se a les normes d'imatge corporativa que fixi l'ajuntament de
Begues. En qualsevol cas, els vehicles hauran d’anar identificats amb l'escut de
l’Ajuntament i la menció "Ajuntament de Begues".
Els uniformes del personal adscrit s'hauran d'ajustar al disseny consensuat entre
l'ajuntament i l'empresa. Les despeses d'adequació deis mitjans materials, instal·lacions i
del vestuari a la imatge corporativa aniran a càrrec del contractista.
El contractista no podrà col·locar cap publicitat en els equips o elements de la contracta
sense que l'ajuntament ho hagi prèviament autoritzat establint les condicions en cada cas.

El Secretari

La contractista haurà de respectar i fer respectar pels seus operaris i personal deis serveis
les regles següents:
Uniforme
• Tot el personal del servei ha d'anar perfectament uniformat, vestit que
s’haurà de condicionar al regim climàtic i ésser aprovat per l'ajuntament.
• El duran en tot moment en que estiguin realitzant tasques deis serveis, sense

ALFONS MILLAN LOPEZ
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•

•
•

altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els previstos en el
disseny d'aquest uniforme. Es portarà net.
L'uniforme de treball identifica els treballadors d'un servei públic prestat per
l'ajuntament de Begues als seus ciutadans. Per aquest motiu es prohibeix
taxativament la utilització de l'uniforme per tasques alienes a la prestació
deis esmentats treballs, així com dur-lo fora de les hores de treball.
L'uniforme haurà d’anar complementat amb tires reflectores per tal que el
personal sigui perfectament identificat en la via pública tant durant el dia
com durant la nit i en qualsevol circumstancia climatològica.
L'uniforme del servei serà adequat a la imatge corporativa.

b.

Material
• Tots els materials es presentaran en perfecte estat de conservació i netedat.
• Absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els previstos per
l'ajuntament de Begues.

c.

Instal·lacions
• Les instal·lacions han de mostrar una imatge exemplar quant a la neteja,
ordre i manteniment.
• No poden haver-hi símbols, logotips, que no siguin els previstos per
l'ajuntament.

2.8.1.3 Direcció tècnica deis serveis contractats
El director tècnic de la contracte ha de complir els següents requisits:

Alcaldessa

•

07/10/2021

•

En cas d’absència o impossibilitat del titular, l'empresa designarà un substitut que haurà
de reunir els mateixos requisits del titular. Llevat que concorri causa justificada, el
contractista esta obligat a comunicar la substitució a l'ajuntament amb suficient antelació
i encara que aquesta sigui de caràcter temporal.

25/11/2020

MERCE ESTEVE PI

2.10.
Signatura 2 de 2

Experiència i formació específica en gestió de residus municipals i neteja
viaria.
La direcció tècnica ha d'estar disponible al llarg de les 24 hores del dia els
365 dies de l'any per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. A aquest
efecte, disposarà i haurà de facilitar als serveis tècnics municipals un o més
números de telèfon mòbil per a garantir la localització i comunicació
permanent.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

L'empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals i les seves posteriors actualitzacions i
desenvolupament.
L' empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu on consti: la política i la
modalitat preventives, l'acreditació documental de l'avaluació de riscos i de la planificació
de l'acció preventiva i de la informació i formació que han rebut els seus treballadors.
En matèria preventiva l’empresa adjudicatària es coordinarà per tot allò que sigui
necessari amb l'ajuntament, d'acord amb el que estableix la normativa de coordinació
d'activitats empresarials. Amb aquesta finalitat, l'empresa designarà una persona per dur
a terme aquestes tasques de coordinació.

El Secretari

2.11.

Signatura 1 de 1
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Caldrà que els vehicles de la flota necessària perdura te1me l'objecte de la contractació
compleixi la normativa EURO IV i EURO V per tal de minimitzar les emissions. D'aquesta
manera es compleix amb el pla de mesures associat a la declaració de zones de protecció
del medi atmosfèric per partícules.
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EMISSIONS DE CONTAMINANTS ATMOSFERICS
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També es valoraran actuacions per promoure l'eficiència energètica i l'ús de combustible
nets. Els contractistes hauran d’aportar els valors d'emissions d'acord amb la formativa
CE/2005/55 pel que fa a CO, HC i NOx en g/kWh, pera cada tipus de maquinaria o equip
mòbil.
2.12.

TREBALLS EXTRAORDINARIS

L' ajuntament podrà encarregar al contractista serveis puntuals i extraordinaris que
excedeixen de les prestacions previstes en el contracte. El contractista tindrà dret al
cobrament deis mateixos d'acord amb els preus unitaris continguts a l'oferta, actualitzats
d'acord amb les revisions aplicades de conformitat amb el Plec de clàusules
administratives particulars.
2.13.

MODIFICACIÓ DELS SERVEIS

L' Ajuntament podrà modificar per raons d’interès públic les característiques deis serveis
contractats. Si les modificacions acordades afecten el regim econòmic del contracte
l'ajuntament haurà de compensar al contractista essent d'aplicació en tot cas els preus
unitaris continguts a l'oferta, actualitzats d'acord amb les revisions aplicades de
conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars. En particular, aquesta
modificació del serveis pot ser deguda a canvis en la freqüència de pas, increment
substancial de la superfície d'intervenció, etc.

Alcaldessa

No podran introduir-se modificacions en el contracte si no és amb compliment del que
estableix el Plec de clàusules administratives particulars, l'art. 296 de TRLCSP i la restant
normativa aplicable.
2.14.

07/10/2021

Quan en el transcurs de l'execució del contracte fos necessari modificar la prestació deis
serveis contractats, introduir noves prestacions, material mòbil o equip que no figuri en el
pressupost inicial els serveis tècnics municipals elaboraran la proposta de nous preus,
basant-se en allò que resulti d'aplicació en la descomposició deis preus unitaris que
conformen el pressupost del contracte i en qualsevol cas, en els costos que haguessin
correspost en la data en que es va celebrar la licitació. L'ajuntament aprovarà els nous
preus, que quedaran incorporats a tots els efectes al contracte.
2.15.

INSTAL·LACIONS

El contractista haurà de disposar de les instal·lacions d'un centre logístic deis serveis de
neteja de l'espai públic des d'on hi surten els equips pera realitzar els serveis.

25/11/2020
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PREUS CONTRADICTORIS

Les instal·lacions hauran de garantir la màxima proximitat a la zona de treball, situar-se
dins dels terme municipal de Begues i hauran d'estar equipades i ser adequades per a
realitzar correctament el servei i disminuir els temps de desplaçament fins a les zones de
treball.
Els licitadors hauran de preveure a la seva oferta la tipologia i quantitat d'instal·lacions
definides en aquest capítol.
S'establiran zones de propietat municipal que estaran a disposició de !'empresa
adjudicatària, no com a zona de magatzem o garatge, sinó com a punts de transferència
de residus i de recarrega d'aigua.

El Secretari

Els contenidors d'emmagatzematge de residus i la gestió d'aquests anirà a càrrec de
l'empresa contractista.
2.16.

Signatura 1 de 1
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L'adequació de les instal·lacions que proposi el licitador i que finalment siguin acceptades
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RESPONSABILITATS GENERALS RESPECTE A LES INSTAL·LACIONS
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per l'ajuntament hauran de respondre a les necessitats del servei.
Seran responsabilitat de l'adjudicatari i per tant del licitador:
• L' entrada en servei el primer dia d' inici de la contracta de totes les
instal·lacions.
• La posta en marxa conforme al pla d'ús prevista la seva oferta o contracte
d'adjudicació
• El compliment de les normes i ordenances vigents, incloent les aplicables a
instal·lacions i, en especial, les autoritzacions en matèria d' activitats que es
requereixin, com el de llicencia ambiental entre d' altres.
2.17.

PLA DE COMUNICACIÓ

1. Amb l'objectiu d'informar a la ciutadania sobre els nous serveis, els licitadors
contemplaran a la seva oferta la realització d' una campanya informativa inicial que es
desplegarà de forma simultània a la posada en funcionament del servei.
2. Igualment hauran de preveure el desenvolupament de programes d'educació,
sensibilització i conscienciació ciutadana en matèria ambiental. Els programes hauran
de contemplar accions diverses i amb una planificació anual, valorant la seva
transversalitat ciutadana. Tot això, amb l'objectiu de la millora ambiental de la gestió
dels recursos.

25/11/2020

MERCE ESTEVE PI

3. Una vegada el licitador esdevingui adjudicatari haurà de presentar en el termini d'un
mes des de la data d'adjudicació de la contracta el projecte de campanya. La campanya
haurà de ser aprovada per l’Ajuntament i els drets seran propietat d'aquest.
NORMES DE QUALITAT DELS SERVEIS

El contractista ha de prestar els serveis d'acord amb els nivells de qualitat que
s'estableixen en aquest Plec. En els supòsits en que sigui necessari, l’ajuntament definirà
els indicadors de qualitat exigida dins el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la
data l'adjudicació del contracte. Els indicadors s'han de definir, entre d'altres, en relació
a:

Signatura 1 de 1

ALFONS MILLAN LOPEZ

El procediment de comprovació i avaluació dels nivells de qualitat de les prestacions es
portarà a terme mitjançant un sistema d'observacions regulars i periòdiques que ha de
permetre detectar, identificar, verificar, corregir i penalitzar, si procedeix, els defectes en
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2.18.

1. Paràmetres de qualitat del servei de neteja (nivell de neteja després del servei): Nivell
de neteja de l' espai públic (carrers, places, ...), etc.
2. Estat de les instal·lacions o base logística dels serveis concessionats.
3. Estat dels equips i material
4. Les dades obtingudes a partir dels sistemes de seguiment i control.

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Com a mínim la campanya contemplarà:
• Disseny, edició i repartiment i/o col·locació de fulletons i cartells informatius
sobre el servei de neteja viaria.
• Disseny i edició d'anuncis per ser col·locats al Butlletí i als mitjans
municipals.
• Disseny, programació, organització i desenvolupament d'activitats
divulgatives, lúdiques i/o recreatives que tinguin coma base l'educació cívica
i ambiental en matèria de neteja viaria.
• Disseny d'un baner amb la imatge corporativa pera la web municipal.
• L’adjudicatària haurà d'elaborar la imatge corporativa per aplicar al conjunt
dels elements personals i materials adscrits a la contracta, d'acord amb
les instruccions que rebrà de l' Ajuntament. Igualment vindrà obligada,
durant la vigència del contracte, a elaborar, a petició de l'Ajuntament,
modificacions dels pictogrames i dels lemes.
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l'execució dels serveis que comportin incompliment dels estàndards de qualitat establerts
en aquest plec.
2.19.

CONTROL DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

El control es basa en el seguiment i inspecció dels serveis per part del personal designat
per l'ajuntament a efectes de verificar el seu compliment d'acord amb el contracte i amb
els nivells de qualitat establerts.
Les situacions constatades pel personal inspector hauran de quedar degudament
reflectides en els protocols i actes corresponents.
El contractista i llurs empleats estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar tola la
informació, dades i documents que li siguin requerides pel personal inspector.
La funció inspectora anirà adreçada al control "in situ" de la presencia i composició dels
equips de treball i de l'execució de les prestacions d'acord ambles regles següents:
2.18.1 Control de presencia dels equips
Aquests controls tenen com a finalitat detectar la presencia dels equips de treball dins de
la seva ruta, d'acord ambla planificació preestablerta. El control serà d'aplicació comuna
a tots els equips amb independència del tipus de servei a que es trobin adscrits.

Alcaldessa

2.18.2 Control de composició correcta dels equips
Aquest control anirà adreçat a verificar l' adequació de la composició dels equips tant pel
que fa a mitjans personals coma equips i altres mitjans materials als requeriments del
contracte.

07/10/2021

2.18.3 Control de qualitat de prestacions

INAPROPIAT

No seguir l'itinerari previst per causes
injustificades: Entre 5 i 10 minuts
Entre 1O i 20 minuts

25/11/2020

MERCE ESTEVE PI
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ACCIÓ

DEFICIENT

X

Més de 20 minuts

X

Parada temporal dels equips sense causa
justificada
Retard en l'inici del servei/Finalitzar abans
d'hora el servei.
Estat funcional i imatge deis equips
insuficient
Defectuós

X
X
X
X

Dolent

X

No portar l'uniforme net i polit

X

Signatura 1 de 1

ALFONS MILLAN LOPEZ

El Secretari

No realitzar treballs programats o
encomanats
Efectuar tria o recerca de productes als
contenidors o papereres.
Velocitats de neteja superiors a les
previstes amb resultat negatiu
No recollida d'una pila de residus
escombrada o qualsevol servei de neteja
viaria.
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INACCEPTABLE

X
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X
X
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No buidat d'una paperera plena.
No netejar una àrea de vorera
No actuar en relació a excrements
d'animals
Impulsar restes de residus sota els
vehicles estacionats.
No neteja d'un escossell o de la tapa si
esta tapat
Actituds no respectuoses envers els
ciutadans
Abocar residus d' escombrada a lloc no
previst.
No netejar l'exterior de les papereres
La carrega d'aigua per vehicles
d'escombrada mecànica en punts no
autoritzats

X
X
X
X
X
X
X
X
X

S’aplicarà el següent quadre de descripció i qualificació d’incidències referit a exigències
de qualitat a que ha d'ajustar-se la prestació de serveis:
2.18.4 Reduccions en el preu
L'incompliment o compliment defectuós de les condicions de qualitat del servei portarà
associades reduccions en el preu del contracte en els següents termes:

25/11/2020
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2.18.4.2 Equip incomplert
En el supòsit de detectar-se equips no conformats per les persones o maquines previst,
s’aplicarà una deducció proporcional al preu unitari de l'equip.
En el supòsit d'excedir-ne el temps de substitució de maquinaria nova o avariada, es
descomptarà el cost de l'equip/dia de retard.

ALFONS MILLAN LOPEZ

Signatura 1 de 1
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2.18.4.3 Incompliment de la qualitat del servei
Amb caràcter general, en el supòsit de prestacions declarades inapropiades, deficients o
inacceptables d'acord amb el quadre anterior (punt 12.3), seran aplicables les deduccions
següents:
- Servei inapropiat: 20% del preu unitari de l’equip
- Servei deficient: 40% del preu unitari de l’equip
- Servei inacceptable: 60% del preu unitari de l'equip
El tècnic municipal responsable del contracte apreciarà els incompliments d' acord amb
els procediments objectius de comprovació i de mediació establerts de conformitat amb el
present plec, i realitzarà la corresponent proposta de liquidació de la que es donarà
audiència al contractista durant un termini de 10 dies. Les conformades o les no
discrepades dins d'aquest termini seran descomptades del pagament de la següent
mensualitat.
En cas de presentació d'al·legacions i ratificació de la proposta per part tècnica l‘expedient
es sotmetrà a l’Alcaldia a efectes d'ésser dictada la corresponent resolució.
El regim de penalitzacions econòmiques descrit té per finalitat garantir la prestació deis
serveis concessionats conforme a les normes de qualitat pròpies deis mateixos establertes
per l'ajuntament i es aplicable sense perjudici de la imposició, quan procedeixi, del regim

El Secretari

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa

2.18.4.1 Equip fora de ruta
En cas de que l'equip no sigui trobat en la ruta que li correspon i no s'hagi comunicat la
incidència a l'ajuntament, es considerarà servei no prestat amb deducció del cost de
l'equip no trobat en funció del preu unitari/diari i penalització addicional del 50% de
l’esmentat cost. Si la incidència hagués estat comunicada es considerarà servei no prestat,
sense penalitzar.
En cas d'indisposició d' operari, en el decurs de la seva tasca, deixant un servei sense
finalització i sense notificació a l'ajuntament, s’assimilarà a equip no trobat i, per tant, es
descomptarà la part corresponent segons preu/unitari.
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d'infraccions i sancions previst al Plec de clàusules administratives particulars.
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ANNEX I
PLÀNOLS DELS SECTORS PER FREQUÈNCIES
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ANNEX II RELACIÓ DE VIALS DE CADA SECTOR
En el següent annex, es relacionen els carrers del municipi amb les seves dimensions
de longitud, plataforma, i calçada. També s’especifica la tipologia de neteja per tal
d’establir els rendiments, segons la següent classificació:
TIPOLOGIA 1 Carrers amb 2 vorades lliures de vehicles
TIPOLOGIA 2 Carrers amb 2 vorades amb aparcament
TIPOLOGIA 3 Carrers amb 1 vorades amb aparcament
TIPOLOGIA 4 Carrer exclusiu o mixt per a vianants o plaça.
FREQUÈNCIA DIÀRIA PLACES

Alcaldessa

Carrer
Passeig de l'esglesia
Passatge Camilo Riu
Plaça Ateneu
Plaça Camilo Riu

25/11/2020

MERCE ESTEVE PI

Area
2278,4
328,75
1469,44
905,24

Longitud

Tipus
4
4
4
4

Nom
Longitud Calçada Plataforma Superficie Superficies calçada Tipus
Major
81,71
12
12
980,52
980,52
1
Anselm Clavé
93,38
5
8
747,01
466,9
3
La rambla
104,08
8
15
1561,15
832,64
2
Teodoro Bosch
117,59
6
10
1175,9
705,54
3
Major
193,24
12
12
2318,94
2318,88
1
Major
221,12
8
8
1768,98
1768,96
4
Ferran Muñoz
328,56
11,5
11,5
3778,48
3778,44
1
Jacint Verdaguer
396,42
7
12
4757,09
2774,94
3
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JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Vorera

FREQUÈNCIA DIÀRIA CARRERS

FREQUÈNCIA 3 DIES/SETMANA
Nom
Del Sol
Puigmolto
Del Sol
Del Sol
Auro
Passatge Can Pau
Angel Guimera
Del Sol
Sant Jaume
Avinguda Sitges
Avinguda Sitges

Longitud Calçada Plataforma
Superficie Superfície calçada Tipus
18,88
17
21
396,52
320,96
2
28,23
4,5
5,4
152,44
127,035
1
33,8
2,8
6
202,77
94,64
2
42,56
8
11
468,12
340,48
2
45,17
6
10
451,69
271,02
3
47,87
4
6
287,21
191,48
1
48,77
6
8
390,18
292,62
3
54,56
8
17,3
943,9
436,48
2
84,32
6
8
674,57
505,92
3
101,84
6,5
12
1222,09
661,96
3
106,13
8
11
1167,39
849,04
3
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Nom
Puigmolto
Migdia
Rafael de Casanovas
Sant Domenech
Lleida
Puigmolto
Mari Santpere
Teodoro Bosch
Ferran Muñoz
Angel Guimera
Santa Eulalia
Gimeno Navarro
Doctor Molins
Nord
Joan Baptista Bores
Cami ral
Ardenya
Sant Domenec
11 de setembre
Jaume Petit
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Alcaldessa

FREQUÈNCIA 2 DIES/SETMANA
Nom
Compte d'urgell
Doctor Fleming
Santa Eulalia
Verge de Montserrat
Santa Eulalia
Verge de Montserrat
Sant Eudald
Sant Eudald
Santa Eulalia
Passatge Tarragona
Lleida
Lleida
Sant Eudald
Bosc
Prat del Llobregat
Cal Frare
Rosa Ximenis
Lleida
Anselm Clave
Passatge Balmes
Sant Eudald
Avda. Torres Vilaro
Santa Eulalia
Sant Eudald

Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
35,49
6
8,5
301,63
212,94
3
35,96
6
8,5
305,63
215,76
3
40
5
7
280
200
1
40,21
7
7
281,45
281,47
3
48,52
8
12
582,27
388,16
3
48,93
7
7
342,51
342,51
3
55,34
6
10
553,38
332,04
3
62,05
7
10
620,52
434,35
3
62,64
7
10
626,42
438,48
3
65,62
5
10
656,16
328,1
1
65,99
4
6
395,95
263,96
1
66,46
7
10
664,62
465,22
2
72,56
6
10
725,56
435,36
3
74,91
7
10
749,14
524,37
3
78,64
9
12
943,71
707,76
3
82,53
7
10
825,28
577,71
3
93,85
8
12
1126,17
750,8
3
100,1
4
6
600,6
400,4
1
100,34
7
10
1003,36
702,38
3
105,44
4
6
632,64
421,76
1
107,43
5,5
7,5
805,74
590,865
3
113,12
6
9,6
1085,99
678,72
1
114,98
8
12
1379,74
919,84
2
117,29
7
10
1172,89
821,03
3
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Longitud Calçada Plataforma
Superficie Superfície calçada Tipus
112,63
5
5
563,13
563,15
1
114,62
7
10
1146,16
802,34
3
132,28
7
10
1322,77
925,96
3
150,79
6
10
1507,94
904,74
3
150,81
6
9,5
1432,66
904,86
3
152,5
7
10
1524,99
1067,5
3
180,54
6
10
1805,41
1083,24
3
198,43
6
10
1984,34
1190,58
3
200,56
7
11
2206,17
1403,92
3
213,04
5
8
1704,35
1065,2
3
217,15
7
10
2171,55
1520,05
3
242,16
6
10
2421,59
1452,96
3
258,85
7
12
3106,19
1811,95
3
277,81
6
10
2778,1
1666,86
3
299,28
7
15
4489,23
2094,96
2
313,57
6
12
3762,84
1881,42
1
337,2
4,5
6,5
2191,81
1517,4
3
339,95
6
10
3399,52
2039,7
3
365,73
7
10
3657,35
2560,11
2
373,72
6
10
3737,16
2242,32
3

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

73bd3ba4fa304b1fad37bff7f0130df9001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plec de prescripcions tècniques particulars del servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Alcaldessa

Nom
Doctor Fleming
Compte d'Urgell
Cami Ral
Gimeno Navarro
Catalunya
Tarragona
Gimeno Navarro
Girona
Baronia d'Eramprunya
Saragossa
Jaume Petit
Verge de Montserrat
Cami ral
Jaume I
Barcelona
Valencia
Joan Maragall
Avda. Torres Vilaro
Avets
Ferran Muñoz
Pineda
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Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
127,54
6
8,5
1084,11
765,24
3
129,01
7
9,5
1225,64
903,07
3
147,48
6,5
12
1769,74
958,62
1
170,93
6
10
1709,3
1025,58
3
179,13
6
10
1791,35
1074,78
3
202,12
8
12
2425,49
1616,96
3
230,91
7
10
2309,15
1616,37
3
240,31
7
10
2403,14
1682,17
3
244,59
7
10
2445,94
1712,13
3
296,86
7
10
2968,57
2078,02
3
313,14
6
10
3131,45
1878,84
1
313,32
8
10
3133,23
2506,56
3
313,87
6
12
3766,39
1883,22
1
350,97
8
12
4211,59
2807,76
3
361,55
7
10
3615,49
2530,85
3
402,91
7
10
4029,14
2820,37
3
407,98
7
12
4895,75
2855,86
3
453,33
6
12
5439,92
2719,98
1
564,81
7
10
5648,06
3953,67
3
720,28
7
10
7202,76
5041,96
3
848,25
7
10
8482,47
5937,75
3

Nom
Passadis
Escales Sant Eudald
Escales Sant Eudald
Camelies
Valencia
Industria
Camelies
Industria
Industria
Industria
Camelies
Eres
Sant Oreste
Sant Oreste
Providencia
11 de setembre
Pervindre
Sant Sebastia
Eres
Sant Francesc
Industria
Agricultura
Camí ral

Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
31,88
4
4
127,54
127,52
4
37,05
4
4
148,21
148,2
4
41,69
4
4
166,77
166,76
4
43,65
5
5
218,27
218,25
1
43,79
7
9
394,12
306,53
3
46,99
6
10
469,93
281,94
3
50,15
11,5
11,5
576,71
576,725
3
51,08
8
12
613,01
408,64
1
52,42
6
12
629,06
314,52
1
58,92
10
18
1060,56
589,2
1
61,47
6
6
368,83
368,82
1
62,22
5
6
373,34
311,1
3
66,21
8
12
794,48
529,68
1
75,58
7,5
12
906,95
566,85
1
76,09
7
8,5
646,77
532,63
1
77,65
6
10
776,49
465,9
3
80,65
6
13
1048,47
483,9
3
103,17
10
10
1031,66
1031,7
1
125,75
9,6
11
1383,29
1207,2
3
131,55
10
10
1315,49
1315,5
1
131,63
8
12
1579,62
1053,04
3
137,15
6
10
1371,53
822,9
1
137,17
4,5
8,5
1165,98
617,265
3
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Nom
Camí ral
Llobregat
Rosa Ximenis
Passatge de la Riera
Sant Oreste
Cal Frare
Avda. Torres Vilaro
Bosc
Camí ral
Cami ral
Camí ral
Girona
Tan
Valencia
Sant Eudald

Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
146,12
7
10
1461,24
1022,84
1
151,71
7
12
1820,56
1061,97
3
162,75
7
12
1952,97
1139,25
3
164,72
5
5
823,62
823,6
4
164,96
10
15
2474,47
1649,6
3
166,41
7
12
1996,97
1164,87
3
191,21
6
12
2294,47
1147,26
3
202,45
7
10
2024,46
1417,15
3
213,14
7
12
2557,69
1491,98
1
216,87
4
15,5
3361,41
867,48
1
246,84
6
13
3208,87
1481,04
1
290,42
7
12
3484,98
2032,94
3
342,82
6,5
10,5
3599,58
2228,33
1
801,54
7
10,5
8416,19
5610,78
3
824,56
7
12
9894,73
5771,92
3
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FREQUÈNCIA QUINZENAL
Nom
Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
Pou nou
14,19
15,00
18,50
262,58
212,85
3
Passatge Sant Marti
15,41
6,30
6,30
97,09
97,08
3
Pi gros
15,98
16,80
20,00
319,54
268,46
3
Pi gros
17,06
17,30
20,00
341,22
295,14
3
Garraf
19,41
4,00
10,00
194,09
77,64
1
Montseny
21,78
6,00
15,00
326,70
130,68
3
Migjorn
22,13
5,00
7,00
154,90
110,65
1
Passatge Bassa blanca
24,86
5,00
5,00
124,30
124,30
3
Passatge Bassa blanca
25,93
5,00
5,00
129,67
129,65
3
Passatge Sant Marti
28,91
4,80
4,80
138,75
138,77
1
Nostra Senyora dels Falgars
29,57
7,00
10,00
295,66
206,99
3
Can Pau
31,18
5,00
6,50
202,69
155,90
3
Passatge Sant Marti
34,04
6,00
6,00
204,24
204,24
1
Osona
34,39
4,00
12,00
412,73
137,56
1
Pou del glaç
35,30
10,00
10,00
353,01
353,00
3
Migjorn
36,95
5,00
6,00
221,70
184,75
1
Parratge Sant Marti
37,48
2,00
2,00
74,97
74,96
1
March
39,50
8,00
8,00
316,03
316,00
3
Passatge de l'ombra
40,70
3,70
3,70
150,61
150,59
1
Can Pau
42,59
5,00
6,50
276,81
212,95
3
Pi gros
45,42
5,70
7,30
331,55
258,89
3
Can Pau
46,50
7,00
10,00
464,96
325,50
3
Pi gros
47,50
5,70
7,30
346,78
270,75
3
Montseny
48,67
7,00
10,00
486,70
340,69
3
Rambla
50,94
4,00
9,00
458,49
203,76
3
Pou nou
52,63
5,00
8,50
447,32
263,15
3
Ordino
57,85
7,00
10,00
578,51
404,95
1
Passatge Montau
59,02
3,80
6,50
383,61
224,28
3
Can Pau
59,65
7,00
10,00
596,45
417,55
3
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Nom
Sant Climent
Ripollès
Cal Viduu
Passatge Sant Marti
Ordino
Subtinent Aguilar Cordero
Cerdanya
Escales La costeta
Gava
Mas Ferrer
Puigmal
Sant Climent
Osona
Avda Mediterrània
Terol
Canigo
Solsonès
Jaume Comas
Montseny
Tarragona
Castelldefels
Maresme
Pare Manyanet
Farigola
Pins
Avda. Mediterrània
Anoia
Pou del glaç
Garraf
Puigllançada
Cal Viduu
Vallirana
Segarra
Trullols
Alp
Girones
Carme
Roncesvalls
Avda. Mediterrània
Migjorn
Sant Joan
Maresme
Gregal
Batllevell
Morella
Salo de La Parellada
Segrià
Viladecans
Arago

Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
60,38
8,00
9,50
573,57
483,04
3
60,64
5,00
8,00
485,14
303,20
1
63,64
5,00
8,00
509,10
318,20
3
63,84
4,00
4,00
255,37
255,36
1
64,85
7,00
10,00
648,49
453,95
1
67,94
6,00
10,00
679,39
407,64
3
69,57
5,00
8,00
556,58
347,85
1
69,64
4,00
4,00
278,55
278,56
1
71,10
7,00
10,00
711,00
497,70
1
72,19
5,00
8,00
577,54
360,95
1
72,45
6,00
8,00
579,64
434,70
3
72,85
12,00
14,00
1019,86
874,20
3
74,03
6,00
10,00
740,31
444,18
1
74,73
5,00
6,50
485,76
373,65
1
74,99
6,00
8,50
637,38
449,94
3
75,42
7,00
10,00
754,18
527,94
1
75,85
5,00
8,00
606,80
379,25
1
76,01
7,00
10,00
760,12
532,07
1
76,31
13,00
15,50
1182,74
992,03
3
77,47
8,00
9,50
735,96
619,76
3
80,15
4,50
8,00
641,22
360,68
3
80,67
6,00
10,00
806,74
484,02
1
83,57
6,50
10,00
835,68
543,21
3
84,53
4,50
10,00
845,27
380,39
1
88,57
4,50
10,00
885,69
398,57
1
89,26
5,00
6,50
580,20
446,30
1
91,91
6,00
10,00
919,08
551,46
1
92,84
8,00
14,00
1299,81
742,72
3
96,63
6,00
10,00
966,30
579,78
1
97,61
9,00
13,00
1268,90
878,49
1
97,92
5,70
5,70
558,16
558,14
3
112,11
7,00
10,00
1121,06
784,77
3
113,82
5,00
8,00
910,57
569,10
1
114,29
6,00
10,00
1142,95
685,74
3
115,03
8,00
12,00
1380,34
920,24
1
115,29
6,00
10,00
1152,93
691,74
1
120,17
4,00
4,00
480,67
480,68
1
120,26
7,00
8,50
1022,23
841,82
1
122,49
9,00
11,50
1408,61
1102,41
1
124,36
9,00
14,00
1741,11
1119,24
1
125,30
5,20
7,00
877,10
651,56
3
131,47
5,00
8,00
1051,80
657,35
1
132,58
7,00
10,00
1325,81
928,06
1
133,24
7,00
11,00
1465,65
932,68
1
134,16
5,00
10,00
1341,64
670,80
3
135,83
2,00
2,00
271,66
271,66
1
138,38
5,00
8,00
1107,01
691,90
1
144,32
4,50
8,00
1154,57
649,44
3
146,89
9,00
12,00
1762,64
1322,01
3
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Nom
Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
Perre IV
147,34
4,50
8,00
1178,73
663,03
3
Pi gros
149,21
6,00
7,60
1134,02
895,26
3
Esports
154,97
5,00
8,00
1239,78
774,85
3
Gregal
155,09
9,00
14,00
2171,21
1395,81
1
San Climent
156,23
9,00
11,00
1718,49
1406,07
1
Berguedà
157,12
5,00
8,00
1256,95
785,60
1
Avda. Mediterrània
162,51
5,00
6,50
1056,29
812,55
1
Carretera Begues Avinyonet
169,47
6,00
8,00
1355,75
1016,82
3
Roncesvalls
173,48
7,00
10,00
1734,79
1214,36
1
Montau
173,76
7,00
9,50
1650,69
1216,32
3
Pinyons
176,00
4,50
10,00
1760,04
792,00
1
San Climent
176,19
5,00
8,50
1497,62
880,95
1
Besòs
177,03
6,00
10,00
1770,29
1062,18
3
Avda Mediterrània
177,73
5,00
6,50
1155,27
888,65
1
Trenta un pins
179,90
6,00
10,00
1799,03
1079,40
1
Vallcebre
181,40
6,00
8,00
1451,20
1088,40
3
Gava
181,90
7,00
10,00
1818,97
1273,30
3
Montseny
182,37
7,00
10,00
1823,65
1276,59
3
Avda. Mediterrània
183,27
5,00
6,50
1191,27
916,35
1
De la Salut
187,63
4,50
8,00
1501,07
844,34
3
Avda. Mediterrània
188,21
5,00
6,50
1223,36
941,05
1
Fonteta
188,38
6,00
10,00
1883,78
1130,28
3
Maresme
195,29
6,00
10,00
1952,86
1171,74
1
Cadi
195,42
7,00
10,00
1954,19
1367,94
1
Puiggros
200,47
7,00
10,00
2004,69
1403,29
3
Segre
206,98
6,00
10,00
2069,79
1241,88
3
Pendès
210,28
5,00
8,00
1682,28
1051,40
1
Camp dels prats
215,49
4,50
10,00
2154,91
969,71
1
Avda. Can Sadurní
216,00
12,00
20,00
4319,98
2592,00
2
Ter
223,59
6,00
10,00
2235,94
1341,54
3
Avda. La Costeta
225,78
8,00
12,00
2709,39
1806,24
1
Garrotxa
226,47
5,00
8,00
1811,78
1132,35
1
Nostra Senyora dels Falgars
239,14
7,00
10,00
2391,36
1673,98
3
Alp
239,57
7,00
10,00
2395,66
1676,99
1
Avda. Mediterrània
244,51
7,00
8,50
2078,31
1711,57
1
Montsià
249,67
5,00
8,00
1997,35
1248,35
1
Gariigues
252,50
6,00
10,00
2525,02
1515,00
1
Gaudi
259,53
7,00
10,00
2595,33
1816,71
3
Avda. Costeta
260,84
6,00
10,00
2608,42
1565,04
1
Avda. Torres Vilaró
262,59
6,00
6,00
1575,55
1575,54
3
Pare Manyanet
264,56
8,00
12,00
3174,70
2116,48
3
Passatge Paisos Catalans
270,51
6,00
6,00
1623,07
1623,06
1
Arago
276,58
9,00
12,00
3318,96
2489,22
3
Romani
276,79
6,00
10,00
2767,88
1660,74
1
Ginebro
285,25
4,50
10,00
2852,49
1283,63
1
Alp
290,86
9,00
12,00
3490,27
2617,74
1
Puigllançada
294,32
12,00
12,00
3531,85
3531,84
1
Flors
302,83
6,00
10,00
3028,26
1816,98
1
Sil
307,25
6,00
10,00
3072,48
1843,50
3
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Longitud Calçada Plataforma Superficie Superfície calçada Tipus
307,98
9,00
12,00
3695,77
2771,82
1
328,59
7,00
10,00
3285,89
2300,13
3
328,71
8,00
12,50
4108,87
2629,68
3
328,80
7,00
10,00
3287,97
2301,60
1
328,96
6,00
10,00
3289,60
1973,76
3
329,78
6,00
10,00
3297,78
1978,68
3
336,51
6,00
10,00
3365,09
2019,06
3
338,55
5,00
10,00
3385,51
1692,75
3
338,79
4,50
6,50
2202,12
1524,56
1
349,58
4,60
6,50
2272,29
1608,07
1
353,15
5,00
8,00
2825,23
1765,75
1
372,80
2,00
2,00
745,61
745,60
4
388,87
9,00
12,00
4666,49
3499,83
1
412,48
5,00
5,00
2062,38
2062,40
1
429,22
9,00
14,00
6009,06
3862,98
1
458,69
6,00
10,00
4586,86
2752,14
1
468,18
12,00
20,00
9363,62
5618,16
2
490,15
7,00
10,00
4901,47
3431,05
3
492,85
5,00
6,20
3055,69
2464,25
1
495,71
5,00
7,50
3717,83
2478,55
1
502,38
9,00
12,00
6028,59
4521,42
1
506,27
6,00
10,00
5062,74
3037,62
1
515,57
6,00
10,00
5155,71
3093,42
3
526,53
6,00
14,00
7371,47
3159,18
1
527,44
6,00
10,00
5274,36
3164,64
3
532,30
5,00
8,00
4258,40
2661,50
1
551,00
6,00
10,00
5509,99
3306,00
3
587,97
6,00
10,00
5879,69
3527,82
3
611,17
4,50
10,00
6111,67
2750,27
1
645,77
9,00
12,00
7749,22
5811,93
3
660,90
6,00
10,00
6609,00
3965,40
3
816,84
6,00
10,00
8168,38
4901,04
3
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Nom
Maladeta
Pou nou
Pedraforca
Tramuntana
Noguera
Llobregat
Avinguda Beguins
Rascler
Avda. Mediterrània
Avda. Mediterrània
Selva
Carril bici begues parc
Mare de Deu de Montserrat
Salo de La Parellada
Mestral
Pins
Avda. Can Sadurní
Montau
Avda. Mediterrània
Avda. Mediterrània
Gregal
Empordà
Ebre
Camp dels prats
Subtinent Aguilar Cordero
Pallars
Pou del glaç
Tajo
Avda. Costeta
Can Sadurni
Duero
Turia
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ZONA
Plaça Ajuntament
Pati de l’Escola
Plaça Ateneu
Plaça Camilo Riu
Plaça Lina Font
Parc Zona Esportiva
Zona Esportiva
Antic Ambulatori
Zona Centre Cívic
Escorxador
Parc de la Costeta
Parc zona Industrial i C/Bosc
Raval Martí
Parc Carrer Girona a Mas
Pasqual
Parc Barceloneta c/ Industria i
Camèlia
Zona Pícnic Porta Llevant
Plaça Comunitat
Plaça Bassa Blanca
MUR
Rectoria
Zona Bon Solei II
Voltants Ermita Santa Eulàlia
Santa Eulàlia
La Parellada
Camí Ral
Ferran Muñoz
Mas Pasqual i Barceloneta
Mas Ferrer
Barri Rectoria
Avda. Torres Vilaró
Variant (entrada Cal Vidu)
Zona Caprabo + Institut
Passatge Riera
El Secretari

TOTAL PAPERERES
A Begues, el dia de la signatura electrònica

ALFONS MILLAN LOPEZ

Signatura 1 de 1

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

Signat Alfons Millan Lopez
Tècnic de serveis, via pública i jardineria.
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0. INTRODUCCIÓ

0.1. Presentació de l’empresa
SERVEIS REUNITS S.A. (en endavant, SERSA) és una empresa familiar de segona generació integrada
a un holding empresarial amb seu social a Castelldefels que es dedica a la gestió integral de residus i
neteja com activitat principal.
Altres activitats que realitza el grup són les següents:
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o
o
o
o
o
o
o

La recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU).
L’explotació de centres de gestió.
La neteja i manteniment d’equipaments municipals.
La gestió integral de residus de la indústria.
El manteniment i la senyalització vertical i horitzontal de la via pública.
La gestió i optimització patrimonial.
La formació.

SERSA és una empresa amb 50 anys d’experiència en el sector que ofereix als seus clients un tracte
personalitzat amb solucions particularitzades per a cada problemàtica que es pugui presentar.
SERSA ha desenvolupat un SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ que permet oferir serveis cada dia més
adequats i optimitzats, que combinats amb la seva proximitat i personalització, fan que es converteixi en una
de les millors opcions actuals al mercat donada la seva capacitat resolutiva i la seva immediatesa.
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Les seves oficines centrals es troben a Castelldefels, i compta les següents delegacions a Catalunya:
-

Delegació Vallès Oriental, amb seu a La Llagosta.
Delegació Barcelonès, amb seu a Santa Coloma de Gramenet.
Delegació Bages, amb seu a Sant Fruitós de Bages
Delegació Baix Llobregat, amb seu a Castelldefels, ubicada a:
✓ Edifici Logic
✓ Ronda Can Rabadà 2, 6º5º
✓ Tel. 93.665.31.53 / Fax. 93.636.00.73
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SERSA en l’actualitat està certificada en les normes ISO 9001 (Qualitat), ISO 14001 (Medi ambient), OHSAS
18001 (Seguretat i salut), i ISO 50001 (Gestió energètica). Disposa de les classificacions empresarial
atorgades per la Generalitat de Catalunya amb caràcter indefinit següents:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

R

5

5

Recollida i transport residus

U

1

5

Serveis de neteja

O

2

3

Conservació i manteniment de carreteres

Disposa a més de la mateixa classificació atorgada per la “Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” als mateixos grups, subgrups i categories.
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Des de l’inici de la seva activitat a l’any 1968, SERSA manté com estratègia de negoci realitzar els seus
serveis amb absoluta fidelitat als contractes subscrits amb els clients, procurant causar el mínim impacte
ambiental i evitant l’aparició d’accidents i deteriorament de la salut dels seus treballadors. Aquesta
estratègia s’ha fonamentat als següents punts:
o
o
o
o
o
o

Atendre les necessitats particulars dels clients, adaptant-nos a les seves demandes i proporcionant
solucions personalitzades.
Complir els horaris i plans de treball establerts amb els nivells de qualitat esperats pel client i
cuidant les instal·lacions i mobiliari propietat seu.
Prevenir i reduir els impactes ambientals lligats a les activitats, minimitzant la generació de residus i
optimitzant el consum de recursos naturals i energètics.
Prevenir l’aparició d’accidents laborals i el deteriorament de la salut de les persones que treballen a
l’empresa.
Resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol imprevist als serveis.
Complir amb la legislació vigent aplicable.
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Des de SERSA estem convençuts que tot això només pot aconseguir-se mitjançant un contacte continu
amb el client, amb la sensibilització del personal (en tots el àmbits del sistema integrat de gestió), amb la
utilització de tecnologies i productes que no danyin el medi ambient, amb el foment de la formació i
sensibilització del personal i amb el compromís de la millora continua.
Actualment, prop de 400 treballadors integren la companyia i donen els següents serveis a diferents
municipis i administracions públiques:
-

Servei de recollida de residus i neteja viària a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Servei de recollida de residus i neteja viària a l’Ajuntament de La Llagosta.
Servei de recollida de residus i neteja viària de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
Servei de neteja viària a l’Ajuntament de Martorelles.
Servei de manteniment i senyalització de via pública a l’Ajuntament de Castelldefels.
Servei de neteja d’edificis públics a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Servei de neteja d’edificis públics de l’Ajuntament de Castelldefels.
Servei de neteja d’edificis públics de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Servei de neteja CASAP i centre d’urgències CUAP pel CatSalut.

Cal destacar que actualment SERSA disposa d’una amplia quantitat de contractes, on es realitza la
recollida de residus i neteja viària, al Vallès Oriental (les Franqueses del Vallès, Martorelles i La
Llagosta), i a Castelldefels, municipi proper de Begues, el qual es troba a tan sols 12 km de distància.

Així doncs, pensem que tenim prou capacitats per acompanyar l’Ajuntament de Begues en el nou contracte
de SERVEI DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DEL BEGUES, tant per equip tècnic, com per
experiències de gestió de serveis de ciutats similars tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Us fem arribar
doncs la nostra millor proposta que tot seguit presentem.
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Aquest fet capacita a SERSA per realitzar un servei de major qualitat al municipi de Begues, ja que
posa a disposició del municipi tots els seus recursos disponibles(vehicles de reserva, tallers, naus,
capacitat de resposta, etc.) per obtenir una màxima satisfacció en el servei tant del ciutadà i de
l’Ajuntament de Begues.
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0.2. Criteris de valoració
Per a major comprensió de la memòria, es presenta a continuació una taula resum amb els documents
demanats al punt 14.2.4 del Plec de Clàusules Administratives i l’apartat dels criteris de valoració on es
dona resposta a aquests documents.
Concepte
Document 1: Memòria tècnica de
prestació de serveis
Document 2: Memòria tècnica de mitjans
materials
Document 3: Memòria tècnica de
mitjans personals
Document 4: Mesures de sostenibilitat

2. Qualitat i idoneïtat dels recursos materials proposats
1. Proposta de prestació del servei
3. Gestió del servei, gestió de la informació i comunicaciócoordinació amb l’Ajuntament
2. Qualitat i idoneïtat dels recursos materials proposats
3. Gestió del servei, gestió de la informació i comunicaciócoordinació amb l’Ajuntament
4. Tecnologies i informatització del servei
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Document 5: Serveis de suport

Apartat on es troba a l’oferta
1. Proposta de prestació del servei
5. Pla de posada en marxa del servei
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1. PROPOSTA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
1.1. Plantejament de la oferta presentada
En aquest punt intentarem exposar alguns dels aspectes rellevants del Projecte Tècnic desenvolupat per
SERSA per a la prestació del servei de Neteja Viària del municipi de Begues.
En aquest sentit, els professionals de SERSA han realitzat un treball de reconeixement, diagnòstic i
reflexió. Aquest treball preparatori resulta fonamental per a conèixer amb detall la quotidianitat i el
funcionament del municipi, i tots i cadascun dels aspectes particulars que cal tenir en compte.
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Aquesta tasca, ha procurat tenir en compte tothom qui participa del servei i vetlla pel benestar dels
habitants i dels elements que conformen el municipi. Per això, hem volgut escoltar activament als serveis
tècnics de l’Ajuntament, entitats i associacions, col·lectius específics, etc., per a oferir solucions a tots
ells i a les seves circumstàncies concretes.
Hem volgut doncs, copsar de primera mà totes i cadascuna de les característiques del municipi, els ritmes
de funcionament dels comerços, centres escolars, el calendari d’actes festius, celebracions i les
possibles situacions excepcionals.
Aquesta feina prèvia, feta amb absoluta dedicació i professionalitat ens ha permès detectar una sèrie de
denominadors comuns de l’organització, que situem com a punt de partida pel disseny de la proposta.
Aquests elements, han d’estar forçosament contemplats i per tant, vertebrem la nostra proposta a partir
de l’establiment dels següents objectius generals:
•

Posar al centre de la nostra actuació el ciutadà. Volem que el servei de neteja viària de la vila vetlli per
l’estat de neteja i conservació dels carrers, del mobiliari urbà, pels elements propis que garanteixen la
correcta prestació del servei.

•

Establir ponts de convivència i bon veïnatge entre el servei, i en especial dels seus treballadors/es i
la ciutadania, com a actuació fonamental.

•

Aportar mesures i propostes per a dignificar la feina que fan els professionals adscrits al servei.
Pretenem fer del servei un enclavament de treball digne i reconegut, tant per als treballadors/es que
actualment en formen part, com per als que s’hi puguin incorporar en qualsevol moment. En aquesta
línia, apostarem decididament per a treballar amb els Serveis Locals de Promoció de l’Ocupació per
contribuir a la integració laboral de persones que es trobin en dificultats laborals i a proveir de feina,
sempre que sigui possible, a persones del municipi.

•

Igualment, volem que el servei actuï com a eix central, en la creació de la cadena de valor, pel que fa a
tothom que hi col·labori. Volem estendre els nostres plantejaments a proveïdors, col·laboradors, i
prioritzarem, sempre que sigui possible, recórrer a empreses i entitats locals.

•

Adherir-nos i fer nostres els principis i valors de l’Ajuntament de Begues, engegant les mesures
necessàries per a traslladar a tots els professionals i equips de treball actituds proactives i de
vocació de servei. Així mateix, apostem per treballar en un marc de transparència absoluta, pel que
destinarem eines i recursos per a que tota la informació derivada de la nostra activitat, sigui clara,
entenedora i accessible, especialment per als Serveis Tècnics Municipals.
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•

Volem fer del contracte un referent pel que fa a la incorporació de tecnologies innovadores, i que
aquest pugui esdevenir un mirall per a d’altres municipis, especialment pel que fa a mesures de
sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

En definitiva, pretenem fer possible un excel·lent encaix entre el servei i el municipi, entre els
treballadors/es i els ciutadans de Begues, entre empresa i Ajuntament, que sens dubte ha de conduir-nos
a una vila més neta, respectuosa i en major equilibri amb l’entorn que l’envolta i que té sensibilitat pels
que hi viuen i hi treballen.
Hem abocat per tant, en un marc de recerca de l’excel·lència, molt de treball, molta il·lusió i dedicació per
a situar el servei i el poble, a les portes d’una nova dècada, en una posició capvadantera en termes de
neteja, ordre, respecte per el medi ambient i sensibilitat vers a les persones, i especialment, les que
viuen i treballen a Begues.
Exposarem al llarg dels diferents punts de la Memòria les propostes amb les que volem transmetre la
nostra preocupació i sensibilitat per tot el que envolta el servei, però a grans trets a continuació els
indiquem les principals característiques del servei proposat:
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Incorporació d’aigua en els tractaments d’escombrada mixta
SERSA ha dotat al servei de 2 escombradores amb perxa i tercer raspall pel desenvolupament dels
serveis d’escombrat mixt. Els recorreguts assignats han tingut en compte els rendiments associats a
aquest tipus de tractament que són inferiors als tractaments tradicionals d‘escombrat mixt sense aigua,
el que implicarà una millor qualitat del servei realitzat.
Aquest tipus de tractament permet l’aplicació de desinfectants i odoritzants sense que els rendiments
de treball es vegin afectats, qüestió d’especial rellevància per la situació actual derivada de la crisis
sanitària per COVID.
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Incorporació de vehicles elèctrics per la resta de serveis
SERSA incorpora al servei 2 vehicles elèctrics per a la realització dels serveis. Només els serveis
d’hidroneteja i sega utilitzaran equipament amb combustible fòssil (tret de les escombradores). El 45%
dels serveis realitzats contaran amb equipament de vehicles elèctrics. L’entorn natural del municipi
ofereix unes condicions de silenci i de tranquil·litat d’òptimes i aquest tipus de vehicle contribueix a que
així sigui, tant a nivell d’emissions sonores com d’emissions de gasos contaminants:
Total
Hores any
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Descripció
Escombradora aspiració 5m3 amb perxa

1.223,23

Escombradora aspiració 2m3 amb perxa

2.403,33

Vehicle elèctric DFSK

3.767,14

Furgó+EAP

772,42

Tractora amb equip sega

252,00

Total hores maquinària

8.418,12

%
43%
45%
12%
100%

Adequació dels serveis als usos i costums del municipi. S’ha tingut en compte els usos i costums dels
veïns de la ciutat, les zones d’oci i relacions socials al voltant de la “Rambleta”, zona peatonal on es
produeix la major concentració comercial i de restauració i també al voltant de les zones d’activitats
esportives (Club de Begues i resta de zones esportives), així com la zona del mirador a la Rectoria entre
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d’altres. Per això s’incorpora en la nostra oferta un servei de repàs de tardes per mantenir en perfecte
estat de neteja aquestes zones més concorregudes i diferenciat en període de hivern (amb servei en
divendres i dissabte) i període d’estiu on el servei serà de dilluns a dissabte.
Incorporació de serveis que incrementen l’efectivitat dels tractaments de neteja. S’incorpora un equip
específic de buidat de papereres, el que permet que el buidatge de les papereres no sigui només
responsabilitat dels serveis d’escombrada (amb el conseqüent descens de la seva eficiència). A més la
incorporació d’aquest equip permet l’augment de les freqüències de buidat sol·licitades al plec.
Versatilitat dels equips de treball. SERSA planteja un equip per les zones no urbanitzades que atendran
totes les necessitats. Aquestes zones requereixen d’una visió més amplia que les zones urbanitzades. El
manteniment de l’estat de la neteja en aquestes zones no es circumscriu a la escombrada de la zona, ja
que ens trobarem diferents situacions en relació al seu estat (herbes, arrossegaments, brutícia,
abocaments, etc.). La proposta que fa SERSA inclou un anàlisis de la zona previ a la realització del servei
per tal de determinar quin és el tractament més eficaç i sempre amb el vistiplau dels serveis tècnics
municipals.
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És un component primordial per a la versatilitat dels serveis la formació del personal, en diversos
tractaments de neteja. És un aspecte rellevant en els plans de formació plantejats per la empresa, la
formació del personal en distintes àrees de servei, a fi puguin utilitzar la major quantitat de maquinària i
disposar de coneixements sobre els diversos tractaments de neteja i els seus procediments.
Planificació dels serveis. La planificació operativa dels serveis s’ha pensat per que hi hagi presència
d’equips el màxim temps possible al llarg del dia que permeti la possibilitat de afrontar sense cap tipus de
problema qualsevol incidència, petició, emergència o sol•licitud que hagi de resoldre en qualsevol
moment i absorbir feines complementàries i/o extraordinàries.
Dia

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

0:00

Dilluns
Dimarts
Dimecres

MERCE ESTEVE PI
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Dijous
Divendres
Dissabtes
Diumenges i festius

L’organització del servei amb personal de coordinació i control amb capacitat de decisió durant tot el dia,
permet mobilitzar i reorganitzar els serveis ràpidament, dotant al servei proposat un grau capacitat de
resposta.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Es mantindrà una línia oberta amb els STM, les 24 hores del dia i els 365 dies del any.
Continuïtat dels serveis. La proposta formulada per SERSA garanteix la substitució de tota la
maquinària del servei de manera immediata, ja que la reserva de les màquines escombradores i els
vehicles elèctrics romandrà a les instal·lacions que l’empresa disposarà al municipi de Begues, només el
tractor de sega i el furgó amb equip d’aigua. La seva reserva estarà al municipi de Castelldefels, el que
suposa que el 88% del servei està garantit en relació a la maquinària i el 12% restant es trobarà a 20
minuts del municipi (13,6 Km).
En relació als recursos humans i la seva substitució per absències derivades d’IT, permisos i llicències
retribuides, SERSA disposarà d’una borsa de treball activa en el municipi de Begues, de manera que
qualsevol substitució no coberta amb els recursos propis, es pugui programar de forma àgil i eficaç amb
un col·lectiu de persones ja pre-seleccionades, que passaran un procés de formació inicial previ a la seva
inclusió a la borsa de treball, per garantir el coneixement del funcionament del servei de neteja viària.
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Capacitat d’adaptabilitat a possibles canvis i/o situacions anòmales, variacions estacionals durant el
decurs de la contracta
La oferta presentada per SERSA, ha dotat al servei d’un elevat component tecnològic, recollirà grans
volums d’informació. Els sistemes d’informació en la seva fase final, s’encarregaran d’analitzar aquesta
informació a través del sistema de gestió infoGEO. S’extrauran conclusions i es realitzaran canvis
necessaris per adaptar-se a les noves necessitats Informació fotogràfica, mapes de punts crítics, canals
de comunicació bidireccional amb el ciutadà, aplicacions mòbil per la comunicació i gestió dels serveis,
geoposició de infraestructures urbanes i una infinitat de mesures que fan difícil no preveure que el nostre
servei serà sobre tot flexible, versàtil i eficaç.
Amb el resultat dels processos d’anàlisis d’informació obtinguts a través del sistema de gestió infoGEO,
SERSA, plantejarà a l’Ajuntament al llarg del contracte propostes mensuals d’adaptació dels serveis a
noves realitats.
El plantejament, pel que fa a la flexibilitat dels servis, consisteix en que una vegada recollides les dades
que proporcionen els diferents dispositius de control, s’analitzaran els resultats i es farà una valoració de
si els serveis estan realment adaptats i optimitzats a les necessitats del municipi.

Alcaldessa

Per tant es planteja una adaptabilitat absoluta del serveis. No seran estàtics, si no que estan preparats
per absorbir qualsevol modificació que es consideri oportú i a més sempre amb la seguretat que es
realitzaran en base a l’anàlisi de la informació obtinguda en els embarcats dels equips i resta de suports
tecnològics.

07/10/2021

En el cas que no ho estiguin o simplement que canviïn les prioritats per part de l’Ajuntament, es procedirà
a canviar-los, per tal d’arribar a la cobertura màxima de les necessitats de l’Ajuntament.

Tots els horaris d'actuació del servei es podrà adequar a les necessitats canviants del municipi, els seus
usos i ocupació, de manera que s’interfereixi el mínim possible en el normal desenvolupament de les
activitats ciutadanes. S’acordaran els horaris amb els STM i es canviaran al seu criteri.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

La dotació en personal vehicles, equips i maquinària (inclòs la reserva de material ofert), assegura que els
canvis i/o situacions anòmales que es puguin produir i que han sigut detectades siguin resoltes sense
dificultat.
Posada en marxa del serveis. Tots els servei s’iniciaran en la seva totalitat des de el primer dia de servei.

A part de les consideracions efectuades en els paràgrafs anteriors al llarg de la present memòria es
presentaran altres aspectes rellevants del servei ofert que complementaran la nostra proposta que
esperem que al parer de l’ajuntament de Begues sigui innovadora, aporti avantatges excel·lents i superi
les expectatives inicials.

1.2. Generalitats dels serveis
Begues és un municipi de 7.098 habitants, on conviu un centre urbà amb gran presència d'edificis baixos
i cases, urbanitzacions més o menys aïllades i dues petites zones industrials. Això fa que no hi hagi un
model únic d’espai urbà.
Una de les prioritats del municipi és la consolidació de l’espai públic així com de tots els serveis que es
presten. És en aquest àmbit de millora dels serveis que fem la nostra proposta. Volem que sigui molt
acurada ja que cada espai té les seves necessitats i no sempre són les mateixes. Tots els procediments
s'han dissenyat pensant en la mínima molèstia pels ciutadans, amb criteris de sostenibilitat i respecte pel
medi ambient i amb la flexibilitat per a poder anar adaptant els processos per a una millora continua.
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El plantejament general dels serveis que presenta SERSA en la present oferta consisteixen en
implantar els nous serveis oferts des de l’inici del contracte. Els serveis de neteja seran part activa de
la imatge pública del municipi.
Tal i com marca el Plec de Condicions Tècniques, es determinen els següents serveis dintre de la neteja
viària:
Serveis Ordinaris: Neteja bàsica
• Escombrada mixta amb aigua
• Brigada Multifunció
• Neteja del mercat setmanal

✓

Serveis Especials i Complementaris
• Treballs de repàs de tardes en zones d'elevada freqüència d'ús.
• Serveis de repàs i acció ràpida.
• Buidat de papereres.
• Neteja de zones no urbanitzables.
• Servei d'hidroneteja.
• Servei d'embornals i reixes.
• Desbrossat.
• Servei de sega.
• Recollida de fulles.
• Servei de neteja per actes, festes, manifestacions, eleccions.
• Neteja de vorades d'accés al municipi.
• Abocaments puntuals de residus a la via pública.
• Servei de transport de residus de viària.

✓

Serveis puntuals de Plans d'emergència municipal
• Afectació de la via pública per episodis d'emergències climàtiques
- Pla de Pluja
- Pla de vent
- Pla de neu i gel
- Pla per esdeveniments puntuals no previstos (manifestacions, celebracions, altres)
• Neteges a conseqüència d'accidents, incendis o altres fenòmens que afectin a la via pública

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2
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✓

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Per al dimensionat d'aquests serveis s’han tingut en compte les següents consideracions prèvies:
✓
✓
✓
✓
✓

Identificació de les zones i usos de l’espai del municipi.
Determinació de la jornada de treball dels operaris.
Personal adequat a la maquinària proposta i categoria.
Necessitats del municipi de Begues descrits en els Plecs de Clàusules Tècniques.
Necessitats del municipi de Begues trobats en l’estudi de camp realitzat per SERSA.

Una vegada efectuat el dimensionament, s’expliquen cadascun dels serveis de neteja desglossats en 3
paràmetres tècnics:
✓ Organització del servei: Operativa i funcionament.
✓ Mitjans personals i mitjans materials.
✓ Programació del servei: Abast, rendiments, dimensionats i freqüències.
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Els plànols corresponents als serveis de neteja viària amb les seves rutes corresponents s’adjunten a
l’Annex I. Plànols.
Les fitxes corresponents al serveis de neteja viària amb les seves rutes corresponents s’adjunten a
l’Annex 2. Fitxes del servei.
SERSA, en cas de resultar empresa adjudicatària, prestarà especial atenció en la neteja viària a les
zones següents: proximitats a escoles i parvularis, al CAP i edificis singulars, accessos a les xarxes de
transport públic i als clots oberts dels peus dels arbres.
A continuació s’especifica la metodologia que seguiran els operaris de SERSA en tots els serveis, amb
l’objectiu d’incorporar noves millores i prestacions que aportin un valor afegir a tots els serveis que es
presten en el municipi de Begues.
1.2.1. Operativa dels serveis
Es tindrà especial cura en l’escombrada dels entorns dels contenidors. Es recolliran, si fos el cas, els
residus procedents dels desbordaments i es dipositaran de manera selectiva en els contenidors més
propers.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa

Tots els equips de neteja viària sortiran de les instal·lacions de la nau de Begues. L’horari d’inici del servei
serà generalment les 07:30h en torn de matí i a les 14:00 hores pels serveis en torn de tarda.
Els operaris hauran de sortir de les instal·lacions completament equipats amb l’uniforme i el material
adequat, i aniran directament al punt d’inici de la seva ruta diària. Cada operari portarà la ruta diària que
haurà de realitzar al seu Smartphone.
Cal destacar que la primera zona a netejar a primera hora del matí serà els voltants de les escoles i
punts d’especial rellevància de cada zona (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, carrer Major, carrer Ferran
Muñoz) per tal que quedin netes abans de les 08:30h de dilluns a divendres i no s'afecti a les principals
vies del municipi en hora punta per evitar, així, col·lapses de trànsit.
Al finalitzar la jornada, tots els operaris hauran de tornar a les instal·lacions, on hauran de deixar tot el
material utilitzat i canviar-se l’uniforme per la roba de carrer.
Tots els equips seran coneixedors de les diferents activitats públiques excepcionals que es realitzin a
la seva zona (festes, esdeveniments, etc.). D'aquesta manera i en coordinació amb les dotacions
específiques del servei de neteja per festes i actes públics, la neteja prèvia de condicionament estarà
compresa dins de les seves obligacions.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Dins dels protocols de treball establerts per SERSA s'inclouen les obligacions dels diferents operaris a la
comunicació de situacions que requereixin d'una actuació de neteja complementària per solucionar-la,
mitjançant APP del serveis. Amb aquest protocol, el temps de reacció davant d'una incidència es redueix
molt.
Tot el personal del servei de neteja viària realitzarà les seves tasques tenint en compte la segregació i la
disposició de forma selectiva dels residus recollits.
1.2.2.

Kit sanitari per a la recollida de residus canins

Tots els equips d'escombrada disposaran d'un kit sanitari per a la recollida de residus canins, compost
per guants de protecció biològica, mascareta, bidó hermètic de petites dimensions i polvoritzador amb
desinfectant / odoritzant biodegradable.
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1.2.3.

Kit especial per a la recollida de xeringues

Tots els equips de neteja viària de SERSA disposaran d'un kit per a la recollida de xeringues, compost
per guants de protecció anti-punxades, pinces per recollir residus perillosos, i bidó hermètic homologat
de petites dimensions.
1.2.4.

Kit especial per a la recollida d'animals morts

SERSA disposa d'un protocol per a la recollida i trasllat d'animals morts i per això disposarà d'un
contenidor hermètic per el trasllat d'animals morts i d'un congelador a la nau del servei per al correcte
emmagatzematge abans del trasllat final als llocs habilitats per a tal fi.
1.2.5.

Formació del personal

07/10/2021

Alcaldessa

SERSA dotarà a tot el personal dels serveis de neteja viària amb formació per a l'ús eficient dels recursos
hídrics, conducció eficient dels vehicles, amb aspectes de prevenció de la legionel·la i amb criteris de
sostenibilitat i millora continua.
SERSA, per tant, proposa que els equips de neteja viària tinguin una dotació d’eines específiques per
millorar el servei al municipi i la seguretat laboral dels seus treballadors. A més, els treballadors
estaran formats específicament amb la manipulació d’aquests residus així com amb criteris de
sostenibilitat.
1.2.6.

Solució tecnològica dels serveis

SERSA incorpora als serveis una gamma de solucions tecnològiques d’implantació en tots els serveis de
neteja viària que abasten totes les demandes.

MERCE ESTEVE PI

Tots els vehicles del servei incorporen control de la seva mobilitat a través del GPS
incorporat al dispositiu IGmobile que s’activarà en el moment d’inici dels serveis, quedant
reflectit el recorregut realitzat en la plataforma de gestió infoGEO. Aquesta informació serà
utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis d' infoGEO per validar el
servei i el nivell de realització del mateix.
En tots els serveis on el personal hagi de desplaçar-se a peu per fer-los, el control de la
mobilitat dels serveis (tracking) es realitzarà amb GPS incorporat als Smartphones,
quedant reflectit el recorregut realitzat en la plataforma de gestió infoGEO. La informació
serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis de infoGEO per validar
el servei i el nivell de realització del mateix.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

Tots els equips de treball disposaran d'un Smartphone amb GPS i aplicació mòbil.
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El control efectiu de la realització dels serveis amb escombradora es farà mitjançant
sensors. Totes les escombradores incorporen un sensor d’escombrada als raspalls que
indicaran quan aquests estan treballant (tocant a terra i girant), d’aquesta manera es
coneixerà el recorregut efectivament escombrat. Es podrà comprovar els temps
d’escombrada real amb els del trajecte i en base a aquesta informació optimitzar els
recorreguts, minimitzant els ratis escombrada-desplaçament.
Per disposar d'un control sobre la gestió dels serveis, es registraran els inicis i finalització
de cadascun dels serveis en l'aplicació mòbil corporativa infoAPP (incorporada als
Smartphones).
Aquest procés també iniciarà i finalitzarà el control de la mobilitat a través del GPS i
mitjançant tracking, quedant reflectit el recorregut durant la realització del servei. Aquesta
informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis d’infoGEO
per validar el servei i el nivell de realització del mateix.

Alcaldessa

Automàticament es generaran els informes diaris de servei i en temps real (es podran
consultar a través de mòdul de gestió de serveis d’infoGEO en qualsevol moment). La
informació reflectida i el model d’informe, podrà ser decidit pels Serveis Tècnics municipals
o fer seu el model base que aporta SERSA. Tanmateix i en qualsevol moment aquest podran
ser modificats per adaptar-se a noves necessitats.

La capacitat de realitzar fotografies incorpora un segon element i és la seva incorporació als
informes de servei. També la seva georeferenciació automàtica a través del mòdul de gestió
de serveis de infoGEO donarà la capacitat al sistema per crear mapes informatius de la
ciutat (punts negres, papereres crítiques, abocaments incontrolats) que serviran com base,
per a la presa de decisions estratègiques sobre els serveis.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Tots els equips de treball incorporen per definició l’aplicació mòbil (APP). Aquesta aplicació
servirà com a suport bàsic al servei. A través d’aquesta APP es portarà la gestió
d’incidències, es podran rebre sol·licituds de servei i comunicar la seva realització al
peticionari, tramitació dels serveis a demanda, realitzar fotografies i generar bases de dades
cartogràfiques.

Generació de bases de dades cartogràfiques (mapes de punts crítics de la població). Tota
la informació rebuda a través de la APP del servei i emmagatzemada a la base de dades, es
georeferenciarà, amb l’objectiu innovador de crear mapes de punts crítics del municipi.
Amb aquesta operativa es podrà disposar de mapes de una base de dades cartografiada
com a sistema per a la presa decisions, tant en la planificació operativa dels serveis com
estratègiques del municipi, així com a programar actuacions preventives i de control de les
necessitats del municipi.
Dins dels protocols de treball implantats i les responsabilitats del personal està la de registrar totes les
incidències del servei a través de la APP del servei. Específicament, per la creació i manteniment dels
mapes de punts crítics, serà obligatori registrar :
•
•
•
•

Papereres que es troben sempre plenes o amb un grau molt important d’emplenament.
Embornals que presenten deficiències, en relació a seu correcte funcionament.
Abocaments incontrolats de residus (runes i altres).
Inadequada utilització del espai urbà (d'oci nocturn "botelló", etc.).
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• Situacions que faci necessària l'actuació de la brigada d'intervenció immediata (accidents de
trànsit, abocaments accidentals, etc.).
• Pintades a façanes i altres actes de vandalisme a la via pública.

Tota la informació obtinguda a través de l’APP i la sensorització incorporada en els
vehicles, serà rebuda i tractada per el mòdul de gestió de serveis infoGEO que
emetrà en temps real, tots els informes de gestió, de validació dels serveis i grau
de compliment que es precisin. El format, model i contingut de la informació és
modular, es a dir, pot ser establert i modificat tantes vegades com sigui precís i així
adaptar-se a les noves necessitats que puguin sorgir.
Amb aquesta operativa, SERSA dota al servei d'una capacitat de control i supervisió en temps real de
tots els equips i processos que permetrà avaluar-los i buscar la millora continua i la més alta eficiència.

1.3. Serveis ordinaris: Neteja bàsica

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

1.3.1. Escombrada Mixta amb aigua

El servei d’escombrada mixta amb aigua és aquell tractament que permet atacar zones on l'actuació
únicament de les escombradores no seria adequada per ser mecanitzables. L’escombrada mixta dona un
rendiment alt i una eficiència de neteja idònia als municipis. Així doncs, amb la màquina escombradora hi
anirà l'acompanyament d'un Peó de neteja realitzant les tasques d’escombrat amb bufador elèctric i la
pèrtiga de l’escombradora, i apilament de residus fins al punt més proper on l’escombradora permet
recollir-los.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

El servei d'escombrada mixta amb aigua realitzarà la recollida de tots els residus viaris trobats a:
• Calçades, voreres, rigoles, escocells, places, jardineres, parterres, zones enjardinades de la via
pública, bancs, jocs infantils, zones d'accés a edificis públics i singulars, escales, etc.
• Entorn de totes les infraestructures municipals (contenidors, parades d'autobús, mobiliari urbà,
etc.).
• Entorn d'edificis públics (escoles, instituts, cementiri, centres sanitaris).
• Places, pipi-cans, aparcaments, zones recreatives infantils, llocs d'especial concurrència.
• Recollida de residus dipositats fora dels contenidors.
• Buidatge de papereres i substitució de bossa i neteja del paviment quan sigui necessari.
• Neteja d'herbes tant als escocells com a la via pública.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•
•
•
•
•
•

Recollida d'excrements
Recollida de fulles, restes de branques i arrossegaments
Espais entre els cotxes aparcats.
Racons dels vials on s’acumulen els residus que desplaça la circulació rodada.
Façanes, públiques o privades, bàculs i altres elements on aparegui publicitat enganxada.
I, en general, les zones de gran afluència de públic.

Cal destacar que té una especial importància en les seves tasques el buidat de les papereres del sector,
així com la comunicació immediata amb l’ajuntament, mitjançant la APP d’incidències de qualsevol
situació anòmala relacionada amb el seu estat de conservació i/o neteja (pintades, cartells publicitaris,
papereres trencades, etc.). Aquesta informació es geolocalitzarà amb l’objectiu innovador de crear un
mapa de papereres crítiques del municipi que permeti fer més eficient el buidat de les mateixes i major
grau de satisfacció del ciutadà.
Seran d'especial importància la neteja de les parades d'autobús, els entorns de les escoles i el CAP, els
entorns del mobiliari urbà i els escocells.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

1.3.1.1. Organització del servei: operativa i funcionament
L’escombrada mixta amb aigua és un tractament de neteja òptim en zones on els carrers tenen un ús
intens (zones urbanes amb elevat trànsit de vianants i rodat, comercial i administratiu), amb presència de
places i espais públics, mobiliari urbà i senyalització vertical. A més, permet atacar zones amb presència
d'orins, residus canins i zones degradades per activitats d'oci nocturn i per tant es un tractament molt
flexible que permet adaptar-se a les diferents circumstancies de les vies.
Es tindrà especial cura en l’escombrada dels entorns dels contenidors. Es recolliran, si fos el cas, els
residus procedents dels desbordaments i es dipositaran de manera selectiva en els contenidors més
propers.
SERSA dotarà a les màquines escombradores de sistemes economitzadors d'aigua, evitarà en tot
moment les fugues d'aigua tant de les màquines com en el moment de la càrrega d'aigua. Tot el personal
que condueixi aquests vehicles estaran formats en l’ús eficient de la seva conducció, en l'ús eficient de
l'aigua i en el control i prevenció de la legionel·la.
SERSA coordinarà amb els STM, els punts de càrrega d'aigua en el municipi per tal de disminuir els temps
de trasllat de les rutes d'escombrada per a realitzar aquesta acció i per tant, augmentar l'eficiència
d'aquest tractament. Les màquines sortiran amb els dipòsits plens d'aigua de la nau amb la mateixa
finalitat.
SERSA coordinarà amb els STM, els punts de descàrrega de les escombradores per reduir els
desplaçaments per buidatge i així augmentar els rendiments i l’eficàcia del tractament. Per aquest motiu
SERSA disposarà de contenidors-banyeres per a utilitzar de transvasament.
1.3.1.2.

Mitjans personals i mitjans materials

En relació a la solució tècnica aplicada, els equips de treball estan compostos per 1 Conductor + 1 Peó + 1
Escombradora amb pèrtiga + 1 bufador elèctric, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball
assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i EPI, elements
de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.
COMPOSICIÓ UNITARIA DE L’EQUIP D’ESCOMBRADA MIXTA
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Personal

Elements de
comunicació
Informatius i de
Seguretat

Útils i altres
eines

2 Pilot rotatori
lluminós vehicle

Pinces per
treball de difícil
accés

Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió de
part diari

Senyal acústic
maniobres vehicle

Escombra
recollidor de
residus canins

Controller igMOBILE
embarcat GPS/GPRS i
sensorització

Senyalització
regulació de
trànsit

Escombra
ergonòmica

Balises lluminoses
portàtils

Recollidor
ergonòmic

Cons de
senyalització
Barreres de
senyalització

Rastell
ergonòmic

Elements de
comunicació
tecnològics

Vehicle / Equip

1 Escombradora aspiració CityCat
5006 amb pèrtiga

i
1 Conductor + 1 Peó

1 Escombradora
d'aspiracióCityCat2020 amb pèrtiga

Sensor de
funcionament de
raspalls

Altres accessoris
de senyalització

Cabàs de 60 l.
Kit sanitari
Altres eines

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres
de protecció, protector auditiu, casc de seguretat (si procedeix).

EPIs

La dotació en personal i equips total anual s’indica en el quadre adjunt:

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

+
Bufador elèctric

1.3.1.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

SERSA ha plantejat el servei donant cobertura a totes les condicions del plec. Amb l'estudi de camp
realitzat s’ha dividit el municipi en 13 sectors on realitzaran totes les neteges d'escombrada amb el
tractament d'escombrada mixta amb aigua, ja que es un tractament eficaç i flexible que permet adaptarse a totes les circumstàncies de les vies del municipi.
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Sectors

Àmbit

ml

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

Centre
Perifèria Centre
Centre Est
Centre Oest
Begues Park
Santa Eulàlia
Mas Ferrer
Bassa Blanca
Cal Vidú
La Costeta
Bon Solei
Industrial Est
Barceloneta
Total

1.536,10
5.243,75
4.073,52
4.734,17
7.646,88
4.060,41
3.857,30
3.372,67
1.097,01
4.580,83
6.192,04
826,34
5.184,09
52.405,11

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

La planificació operativa dels serveis que ha plantejat SERSA ha establert 11 recorreguts, repartits en torn
de matí i tarda amb 1,60equips a jornada complerta de dilluns a dissabte.
Descripció
Sector

Servei

El Secretari

Rec

Torn

Jorn

Per

MP

Dia de servei

Horari

Matí

Lab

Anual 12,00

DL+DC+DV

7:30

a

HD

HA servei

14:30

7,00

1.046,50

Escombrada Mixta amb aigua

S1

S2

6.779,85

968,55

Escombrada Mixta amb aigua

S1

S4

6.270,27

964,66

MX1
R2

Matí

Lab

Anual 12,00

DM i DJ

7:30

a

14:00

6,50

647,83

Escombrada Mixta amb aigua

S1

S3

5.609,62

934,94

MX1
R3

Matí

Lab

Anual 12,00

DS

7:30

a

13:30

6,00

299,00

Escombrada Mixta amb aigua

S3

S12

4.899,86

979,97

MX2
R4

Tarda

Lab

Anual 12,00

DL

15:00

a

20:00

5,00

249,17

Escombrada Mixta amb aigua

S7

3.857,30

1.102,09

MX2
R5

Tarda

Lab

Anual 12,00

DM setmanes
alternes

15:00

a

18:30

3,50

87,21

Escombrada Mixta amb aigua

S5

7.646,88

1.176,44

MX2
R6

Tarda

Lab

Anual 12,00

DC setmanes
alternes

13:00

a

19:30

6,50

161,96

Escombrada Mixta amb aigua

S10

4.580,83

1.145,21

MX2
R7

Tarda

Lab

Anual 12,00

DV setmanes
alternes

14:00

a

18:00

4,00

99,67

Escombrada Mixta amb aigua

S13

5.184,09

1.036,82

MX2
R8

Tarda

Lab

Anual 12,00

DS

14:00

a

19:00

5,00

249,17

Escombrada Mixta amb aigua

S8

4.469,68

1.117,42

MX2
R9

Tarda

Lab

Anual 12,00

DM setmanes
alternes

14:00

a

18:00

4,00

99,67

Escombrada Mixta amb aigua

S11

6.192,04

1.125,83

MX2
R10

Tarda

Lab

Anual 12,00

DC setmanes
alternes

14:00

a

19:30

5,50

137,04

Escombrada Mixta amb aigua

S6

4.060,41

1.160,12

MX2
R11

Tarda

Lab

Anual 12,00

DV setmanes
alternes

14:00

a

17:30

3,50

87,21

S9

59.550,83

3.164,42

ml= metres lineals; ml/h= metres lineals per hora; Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores
anuals de servei

Amb aquesta planificació s'obtenen uns rendiments homogenis i coherents amb rendiments al voltant
dels 950 metres lineals per hora a les zones de trama urbana més cèntriques i rendiments una mica més
elevats, al voltant dels 1.100 metres lineals per hora, a les zones perifèriques com les urbanitzacions.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

07/10/2021

m2/h

MX1
R1

Total

Signatura 1 de 2

m2

18

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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Sectors

Àmbit

ml

Freq

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

S1

Centre

1.536,10

6,0 d/set

MX1 R1
MX1 R1
MX2 R4

MX1 R2

MX1 R1
MX1 R1

MX1 R2

MX1 R1
MX1 R1

MX1 R3

S2

Perifèria Centre

5.243,75

3,0 d/set

S3

Centre Est

4.073,52

2,0 d/set

S4

Centre Oest

4.734,17

2,0 d/set

S5

Begues Park

7.646,88

0,5 d/set

S6

Santa Eulàlia

4.060,41

0,5 d/set

S7

Mas Ferrer

3.857,30

0,5 d/set

S8

Bassa Blanca

3.372,67

0,5 d/set

S9

Cal Vidú

1.097,01

0,5 d/set

S10

La Costeta

4.580,83

0,5 d/set

S11

Bon Solei

6.192,04

0,5 d/set

S12

Industrial Est

826,34

0,5 d/set

S13

Barceloneta
Total

5.184,09

1,0 d/set

52.405,11

MX1 R3
MX1 R2

MX1 R2
MX2 R6
MX2 R11

MX2 R5
MX2 R9
MX2 R10
MX2 R7
MX2 R10
MX2 R4
MX2 R8

Els recorreguts R5, R6, R7, R9, R10 i R11 tindran una freqüència quinzenal, la seva planificació serà en
setmanes alternes (setmana 1 recorreguts R5, R6 i R7, setmana 2 recorreguts R9, R10 i R11)
Es proposen aquests horaris i torns per tal d'interferir el mínim possible als veïns i ciutadans del municipi.
La configuració de tots els serveis s'ha realitzat, per tal d'iniciar les actuacions en la zona més comercial i
d'oci (zona centre), en torn de matí i en les primeres hores del servei, ja que posteriorment la instal·lació
de les terrasses dels locals de restauració presents a la zona dificultarien la seva neteja.

07/10/2021

Alcaldessa

Les rutes dissenyades per SERSA han tingut en consideració evitar les vies principals del municipi en hora
punta per evitar, així, col·lapses de trànsit. Aquestes vies es realitzaran a mig matí o bé per la tarda, quan
el tràfic al municipi és més baix.
SERSA ha dissenyat el servei amb torns de matí i tarda per a augmentar la presència dels equips de
neteja al municipi al llarg del dia, poder realitzar serveis extres o urgents o incidències amb un temps
de resposta immediat i evitar netejar les vies principals en hores punta i per tant no afectar el trànsit
rodat.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

De totes maneres, aquest horari d'actuació del servei es podrà adequar a les necessitats canviants del
municipi, els seus usos i ocupació, de manera que s'interfereixi el mínim possible en el normal
desenvolupament de les activitats ciutadanes. S’acordaran els horaris també amb els STM.
Els plànols corresponents al servei d’escombrada mixta amb aigua amb les seves rutes corresponents
s’adjunten a l’Annex I. Plànols.
Les fitxes corresponents al servei d’escombrada mixta amb aigua amb les seves rutes corresponents
s’adjunten a l’Annex 2. Fitxes del servei.
Servei de neteja en Diumenges i festius

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

1.3.2.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

SERSA realitzarà un servei d'escombrada mixta amb aigua en Diumenges i festius de la zona centre del
municipi per a complir les prescripcions tècniques del PPTP.
L’escombrada mixta amb aigua és un tractament de neteja òptim en zones on els carrers tenen un ús
intens (zones urbanes amb elevat trànsit de vianants i rodat, comercial i administratiu), amb presència de
places i espais públics, mobiliari urbà i senyalització vertical. A més, permet atacar zones amb presència
d'orins, residus canins i zones degradades per activitats d'oci nocturn i per tant es un tractament molt
flexible que permet adaptar-se a les diferents circumstancies de les vies.
1.3.2.1.

Organització del servei: operativa i funcionament

SERSA ha dissenyat aquest servei com una escombrada mixta amb aigua. Amb aquesta metodologia es
dota als diumenges i festius d'un equip amb capacitat suficient per a realitzar la zona centre (on pot haver
més activitat les nits dels dissabtes i vigílies de festius), i per cobrir qualsevol servei o necessitat que pugui
sorgir.
El servei de neteja en Diumenges i festius realitzarà el buidat de totes les papereres de la zona centre.

1.3.2.2.

Mitjans personals i mitjans materials

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Amb aquest equip i dotació d'hores, SERSA dota al servei de neteja d'alta capacitat d'actuació tots els
dies de l'any per atendre possibles incidències o emergències i reduir els temps de resposta.

En relació a la solució tècnica aplicada, els equips de treball estan compostos per 1 Conductor + 1 Peó + 1
Escombradora amb pèrtiga + 1 bufador elèctric, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball
assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i EPI, elements
de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.

1 Escombradora d'aspiració
CityCat2020 amb pèrtiga
1 Conductor + 1 Peó

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Personal

COMPOSICIÓ UNITARIA DE L’EQUIP DEL SERVEI DE NETEJA EN DIUMENGES I FESTIUS
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
Informatius i de
tecnològics
Seguretat

+

Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió de
part diari
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Útils i altres
eines

2 Pilot rotatori
lluminós vehicle

Pinces per
treball de difícil
accés

Senyal acústic
maniobres vehicle

Escombra
recollidor de
residus canins

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Controller igMOBILE
embarcat GPS/GPRS i
sensorització

Bufador elèctric

Sensor de
funcionament de
raspalls

Senyalització
regulació de
trànsit

Escombra
ergonòmica

Balises lluminoses
portàtils

Recollidor
ergonòmic

Cons de
senyalització
Barreres de
senyalització

Rastell
ergonòmic
Cabàs de 60 l.
Kit sanitari

Altres accessoris
de senyalització

Altres eines

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres
de protecció, protector auditiu, casc de seguretat (si procedeix).

EPIs

1.3.2.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

Alcaldessa

SERSA ha plantejat el servei donant cobertura a totes les condicions del plec, i dotant al servei amb més
hores de les necessàries per a realitzar la zona centre que demanava el PPTP.
El servei s'ha dissenyat amb aquesta metodologia per a dotar de capacitat de repàs de zones puntuals,
per atendre com a reforç neteges de festes i actes produïts en cap de setmana, així com dotar de
presència al municipi d'un equip de neteja tots els dies de l’any amb alta capacitat d'actuació.
Sector

07/10/2021

Servei

Neteja DG i Festius

S1

ml

ml/h

Rec

Torn

Jorn

1.536,10

307,22

DG i DF

Matí

Lab

Per

MP

Anual 12,00

Dia de servei

DG i DF

Horari

7:30

a

12:30

HD

HA servei

5,00

330,00

ml= metres lineals; ml/h= metres lineals per hora; Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores
anuals de servei

MERCE ESTEVE PI

Les fitxes corresponents al servei de Neteja en Diumenges i Festius amb les seves rutes corresponents
s’adjunten a l’Annex 2. Fitxes del servei.
1.3.3.

Servei de neteja de repàs de tardes

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Signatura 2 de 2

Els plànols corresponents al servei de Neteja en Diumenges i Festius amb les seves rutes corresponents
s’adjunten a l’Annex I. Plànols.

Amb la mateixa filosofia plantejada en el punt anterior, SERSA dotarà al servei amb un equip de repàs de
tardes que actuarà a les zones de més afluència i activitat amb un equip d'escombrada manual
motoritzada.
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1.3.3.1.

Organització del servei: operativa i funcionament

SERSA ha detectat les zones amb més activitat comercial, activitat esportiva i d'oci i ha dissenyat un
servei de repàs de tardes que actuarà en aquestes zones netejant impropis, buidant les papereres i
realitzant un repàs manual a tota la zona.
El servei s'ha dissenyat realitzant el servei de repàs divendres i dissabtes durant tot l'any i en el període
de Maig a Setembre realitzant-lo de dilluns a dissabte. Amb aquesta metodologia s'adapta al servei a
l'estacionalitat i a l'ús dels espais.
Aquest servei també permetrà actuar en cas d’incidència o emergència de forma ràpida en el municipi
reduint el temps de resposta.
Mitjans personals i mitjans materials

MERCE ESTEVE PI
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1.3.3.2.

En relació a la solució tècnica aplicada, l’equip de treball de l'equip de repàs de tardes estarà composat
per1 operari amb un vehicle lleuger elèctric i un bufador elèctric, a més d'altres estris de neteja adaptats
a la ruta de treball assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament
i EPIS, elements de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.

Personal

COMPOSICIÓ UNITARIA DEL SERVEI DE BRIGADA DE NETEJA
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
informatius i de
tecnològics
seguretat

1 Peó

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

1 Vehicle lleuger elèctric DSFK

EPIs

1 Bufador elèctric

Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió
de part diari

Altres accessoris de
senyalització

Útils i altres eines

Escombres, cabassos,
bosses, kit higiènic
sanitari residus canins
i xeringues i en general
totes les eines i útils
de treball necessari.

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de
protecció, protector auditiu, casc de seguretat.

22

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.3.3.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

El servei s'ha dissenyat realitzant el servei de repàs divendres i dissabtes durant tot l'any i en el període
de Maig a Setembre realitzant-lo de dilluns a dissabte. Amb aquesta metodologia s'adapta al servei a
l'estacionalitat i a l'ús dels espais.
Sector

Servei

Servei repàs tarda anual

S1

Servei reforç repàs tarda estiu

S1

EA
EA

ml

ml/h

2.264,83

754,94

2.264,83

754,94

Rec

Torn

Jorn

Per

MP

REP

Tarda

Lab

Anual 12,00

DV i DS

16:00

a

Reforç
Tarda
REP

Lab

Anual

DLaDJ

16:00

a

5,00

Dia de servei

Horari

HD

HA servei

19:00

3,00

299,00

19:00

3,00

249,17

ml= metres lineals; ml/h= metres lineals per hora; Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores
anuals de servei

Els plànols corresponents al servei de repàs de tardes anual i repàs de tardes a l’estiu amb les seves rutes
corresponents s’adjunten a l’Annex I. Plànols.
Les fitxes corresponents al servei de repàs de tardes anual i repàs de tardes a l’estiu amb les seves rutes
corresponents s’adjunten a l’Annex 2. Fitxes del servei.

Brigada Multifunció

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

1.3.4.

El servei de neteja amb brigada és el tractament de neteja realitzat per un equip dotat d’una amplia
gamma d’equipament que li permetrà atacar i resoldre qualsevol situació imprevista i disposar d’una
versatilitat, polivalència, eficiència i eficàcia molt alts.
1.3.4.1.

Organització del servei: Operativa i funcionament

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

SERSA planteja la incorporació de 2 equips de treball, composats per 1 conductor-operari i 1 vehicle
elèctric DFSK, cadascú.
Així doncs, aquest servei de neteja s’encarregarà de la realització de diferents tasques de neteja,
necessàries per al manteniment de l’estat de netedat del municipi de Begues. Les funcions que
s’assignaran a aquests2 equips són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neteja i desherbat d'escocells i voreres.
Neteja de les vorades d'accés al municipi.
Neteja d'espais destinats als jocs infantils, zones esportives i taques al paviment.
Neteja de paraments verticals.
Buidat de papereres, reposició de bosses i neteja de papereres i les àrees circumdants.
Neteja de mobiliari urbà.
Servei de recollida d'abocaments puntuals i recollides especials.
Servei de retirada de materials d’arrossegament.

23

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•
•
•

Treballs de reforç en zones d'elevada freqüència.
Serveis de repàs i acció ràpida.
Reforç a qualsevol altre servei de neteja viària.

També podran participar en la realització d’altres tractaments específics i altres serveis, a partir d’una
reorganització dels serveis programats i amb el vistiplau dels STM, com ara:
•
•
•
•
•
•
•

Reparació papereres.
Pintura papereres.
Neteges prèvies i de finalització per actes i festes programades.
Altres necessitats de neteja necessàries per restablir el correcte estat de netedat del municipi.
Servei de reforç per caiguda de fulles.
Resolució d’incidències.
Neteja de pintades i retirada de cartells.

El servei de brigada de neteja realitzarà tots aquests serveis, tenint en compte la estacionalitat i els actes
singulars que es puguin produir al municipi.

07/10/2021

Alcaldessa

El servei de brigada de neteja engloba els serveis de neteja de Buidat de Papereres, Neteja de zones
no urbanitzades, servei d'Hidroneteja, Neteja i manteniment d'embornals, Desbrossat i servei de
recollides especials i el servei de retirada d'arrossegaments, entre altres.
Per tal d’adaptar-se i donar resposta a possibles contingències, podran ser requerits en cas de
necessitats d’urgència sense que calgui desviar altres equips bàsics de neteja.
Dins de les obligacions del servei de brigada, es troben el servei de recollida especials, on s'inclouen les
recollides en cas d'emergència. L'equip actuarà per a prevenir situacions de risc i realitzar actuacions per
a retornar al municipi a una situació normal. Aquestes situacions d’emergència son les associades a:

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

•
•
•
•
•
•
•

Inundacions amb arrossegament de fangs i sorres, provocades per pluges i/o crescudes
sobrevingudes dels rius, rieres i torrents. A Begues es pateix a vegades de grans pluges que, per
la mateixa geografia de la ciutat fan més necessari un bon dimensionament d’aquests serveis.
Fortes ventades. Sobretot, afecten la caiguda d’arbrat i alguna teulada.
Nevades i gelades. Habituals al municipi es important actua de forma preventiva i s'ha comprovat
en els darrers anys que una nevada pot generar molts problemes si no s’actua immediatament.
Accidents de trànsit.
Taques d’oli, com a conseqüència d’accidents de trànsit o presents a la calçada.
Actes vandàlics.
Altres incidències que determini l’Ajuntament.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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En cas de situacions d'emergència es realitzarà una reorganització del servei i actuarà en les emergències
tots els mitjans i personal necessaris en funció de la situació.
SERSA proposa una sèrie de Plans de neteges especials, per a les situacions d’emergència al municipi
de Begues, amb els quals es reorganitzaran els serveis. Els Plans de neteges especials es constitueixen
per fer front a aquestes possibles situacions d’emergència que puguin sorgir durant la durada del
contracte. Aquests plans es troben detallats a l’apartat 1.4.
1.3.4.2.

Mitjans personals i mitjans materials

La dotació en personal i equips total anual s’indica en el quadre adjunt:
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

En relació a la solució tècnica aplicada, l’equip de treball de cada brigada de neteja estarà composat per 1
operari amb un vehicle lleuger elèctric o amb un furgó amb equip d'aigua pressió, amb bufador elèctric i/o
desbrossadora elèctrica, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball assignada (escombres
de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, bufador, desbrossadora, etc.), equipament i EPI, elements
de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.

Personal

COMPOSICIÓ UNITARIA DEL SERVEI DE BRIGADA DE NETEJA
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
informatius i de
tecnològics
seguretat
1 Vehicle lleuger elèctric DSFK

Útils i altres eines

MERCE ESTEVE PI
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1 Vehicle amb equip
d'hidropressió

1 Operari
1 Desbrossador elèctrica

Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió
de part diari

Altres accessoris de
senyalització

Escombres, cabassos,
bosses, kit higiènic
sanitari residus canins
i xeringues i en general
totes les eines i útils
de treball necessari.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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1 Bufador elèctric

EPIs

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de
protecció, protector auditiu, casc de seguretat.

SERSA ofereix com a millora del servei un vehicle amb equip d'hidropressió i un segon vehicle elèctric
lleuger. Aquesta dotació millora els requeriments mínims exigits en el Plec que només demanaven
1vehicle lleuger elèctric.
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SERSA posa a disposició dels STM la reorganització dels serveis realitzats per la Brigada per a atendre
les necessitats puntuals, estacionals o els canvis de conducta de la població i així aportar un servei
adaptat i personalitat a les necessitats canviants del municipi.
Aquest equipament és el previst com a titular del servei, però dada la naturalesa i amplitud dels serveis
que han de realitzar l’equip de neteja amb brigada, SERSA posa a disposició del servei altre material per
atendre totes les necessitats que puguin sorgir i que es troba detallat al punt 2.2.6 de la present memòria.
Aquest material i equipament, entrarà en servei quan derivat de la naturalesa dels serveis a realitzar la
dotació “titular” d'equips es mostri com ineficaç o menys apropiada, per fer les tasques a desenvolupar o
a requeriment dels STM. Es substituirà l’equipament “titular” pel vehicle i/o equipament més apte perquè
la neteja sigui efectiva.
Aquesta substitució de vehicles i/o equipament no tindrà cap cost addicional, excepte si la
incorporació d’aquest equipament implica la utilització d’un número superior de vehicles/hores al del
servei “titular” o la categoria del personal “titular” és inferior a la categoria requerida per la utilització
de l’equipament substitut, llavors comportarà un sobrecost.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

A més, SERSA disposarà d’un contenidor congelador situat a la nau del municipi per al transport, en cas
de necessitat, de la recollida d’animals morts.

1.3.4.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

A continuació es detallen els serveis realitzats per l'equip de Brigada de forma individualitzada.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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SERSA ha dissenyat i dimensionat tots els serveis inclosos dins la brigada seguint els criteris i freqüències
del PPTP, el seu estudi de camp amb les necessitats del municipi i la seva experiència en el sector però
aquest dimensionat serà flexible i es podrà adaptar als criteris que estableixin els STM o ales necessitats
canviants del municipi, ja siguin eventuals, estacionals o de canvis de conducta.
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Descripció
Servei

Rec

Torn

Jorn

Per

MP

Dia de servei

Horari

HD

HA servei

Buidat Papereres

PAP

Matí

Lab

Anual 12,00

DL, DM, DV i DS

12:00

a

14:00

2,00

398,67

Neteja zones no urbanitzades

ZNU

Matí

Lab

Anual 12,00

DJ

7:30

a

15:00

7,50

373,75

Hidroneteja

HID

Matí

Lab

Anual 12,00

DL+DM+DV

11:00

a

14:00

3,00

448,50

Embornals

EMB

Matí

Lab

Anual 12,00

DJ

7:30

a

14:00

6,50

323,92

Desbroçat

DBÇ

Matí

Lab

Anual 12,00

DLaDV

7:30

a

15:30

8,00

1.993,33
3.538,17

Total
Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

1.3.4.4. Programació Buidat de papereres
Un servei clau per a la neteja viària d'un municipi es el buidat de papereres. Aquest servei es realitzarà
pels equips d'escombrada mixta amb aigua, servei de diumenges i festius, servei de repàs de tardes anual,
servei de repàs de tardes estiu, el servei de mercat setmanal i també amb un equip destinat
exclusivament a aquesta funció.

Alcaldessa

El servei exclusiu de buidat de papereres està dotat d'un operari equipat amb un vehicle lleuger elèctric
que realitzarà el buidatge de totes les papereres del municipi setmanalment.
Servei

07/10/2021

Buidat Papereres

Rec

Torn

Jorn

PAP

Matí

Lab

Per

MP

Dia de servei

Anual 12,00 DL, DM, DV i DS 12:00

Horari

a

14:00

HD

HA servei

2,00

398,67

Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Amb aquesta dotació SERSA augmenta les freqüències de buidatge de les papereres requerides al PCTP.

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
Signatura 1 de 2

A continuació es mostra l’augment de freqüències de cada zona.
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Buidatges al
mes PLEC

DIES/MES
Servei de buidat de
papereres

DIES/MES
Servei de repàs
Diumenges i
Festius

DIES/MES
Servei de repàs
tardes anual

DIES/MES DIES/MES Buidatge al mes Buidatge al mes
Servei de
Servei de ofert per SERSA ofert per SERSA
repàs tardes
Mercat
d' Octubre a
de Maig a
d'estiu
setmanal
Abril
Setembre

Plaça Ajuntament

7

20

140

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

Pati de l’Escola

8

20

160

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

Plaça Ateneu

3

20

60

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

4,33

142,89

194,85

Plaça Camilo Riu

7

20

140

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

4,33

333,41

454,65

Plaça Lina Font

2

20

40

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

4,33

95,26

129,9

Parc Zona Esportiva

3

20

60

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

129,9

181,86

Zona Esportiva

4

20

80

25,98

4,33

4,33

8,66

17,32

Antic Ambulatori

2

4

8

4,33

4,33

4,33

Zona Centre Cívic

11

4

44

4,33

Escorxador

5

4

20

4,33

Parc de la Costeta

9

4

36

4,33

4,33

333,41

454,65

346,4

484,96

173,2

242,48

25,98

25,98

4,33

95,26

95,26

4,33

43,3

43,3

4,33

77,94

77,94

Parc zona Industrial i C/Bosc

2

4

8

4,33

4,33

17,32

17,32

Raval Martí

6

4

24

4,33

4,33

51,96

51,96

Parc Carrer Girona a Mas Pasqual

12

3

4

4,33

25,98

25,98

Parc Barceloneta c/ Industria i Camèlia 2

4

8

4,33

4,33

17,32

17,32

Zona Pícnic Porta Llevant

1

4

4

4,33

4,33

8,66

8,66

Plaça Comunitat

7

4

28

4,33

4,33

60,62

60,62

Plaça Bassa Blanca

4,33

3

4

12

25,98

25,98

4,33

4,33

MUR

2

4

8

4,33

4,33

17,32

17,32

Rectoria

2

4

8

4,33

4,33

17,32

17,32

Zona Bon Solei II

1

2

2

2,16

4,33

6,49

6,49

Voltants Ermita Santa Eulàlia

2

2

4

2,16

4,33

12,98

12,98

Santa Eulàlia

07/10/2021

DIES/MES

Freqüències SERSA
DIES/MES
Escombrada
mixta amb aigua

3

2

6

2,16

4,33

La Parellada

2

2

4

2,16

4,33

12,98

12,98

Camí Ral

22

2

44

2,16

4,33

142,78

19,47

142,78

19,47

Ferran Muñoz

5

2

10

2,16

4,33

32,45

32,45

Mas Pasqual i Barceloneta

16

2

32

2,16

4,33

103,84

103,84
19,47

Mas Ferrer

3

2

6

2,16

4,33

19,47

Barri Rectoria

3

2

6

2,16

4,33

19,47

Avda. Torres Vilaró

3

2

6

2,16

4,33

19,47

19,47

Variant (entrada Cal Vidu)

2

2

4

2,16

4,33

12,98

12,98

Zona Caprabo + Institut

10

2

20

2,16

4,33

64,9

64,9

1

2

2
1046

2,16

4,33

6,49
2513,2

6,49
3102,08

240,27%

296,57%

Passatge Riera
TOTAL PAPERERES

162

Increment ofert per SERSA

19,47

SERSA ofereix gairebé un increment de 2,5 vegades el buidatge mensual de papereres d'Octubre a
Abril i gairebé 3 vegades més de Maig a Setembre

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Amb aquesta operativa SERSA garanteix el bon estat de les papereres del municipi. De totes maneres,
qualsevol operari realitzant qualsevol servei podria realitzar el servei de buidatge si fos necessari.
Els operaris també indicaran a través de la APP del servei totes aquelles papereres que es troben sempre
plenes o amb un grau molt important d’emplenament. Aquesta informació es geolocalitzarà amb
l’objectiu innovador de crear un mapa de papereres crítiques del municipi que permeti fer més eficient el
buidat de les mateixes i major grau de satisfacció del ciutadà.

SERSA dotarà al servei de Neteja de zones no urbanitzades amb un vehicle elèctric DFSK i un per a
realitzar totes les tasques de neteja de les zones no urbanitzades amb la metodologia del servei de neteja
d’escombrada manual motoritzada. Aquest servei donarà especial atenció als residus de la via pública, i
al buidat de papereres d’aquestes zones.
En l’estudi de camp realitzat per SERSA s’ha detectat que a la zona de la Rectoria hi ha un mirador on
actualment hi ha molta activitat juvenil. És per això que també se li donarà especial èmfasi de neteja a
aquesta zona.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

1.3.4.5. Neteja de zones no urbanitzades
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Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Fe d’errades: cal destacar que en els plànols i fitxes insertades en l’annex I i II respectivament, i en el
quadre resum de serveis, l’horari no és el correcte, tot i que la dotació horària és exactament la mateixa.
L’horari correcte d’aquest servei és de 12.30 a 20.00h.
Aquest equip es podrà utilitzar sempre que sigui necessari per la neteja d'arrosegaments de terres, neteja
de la via per accidents, en el servei de mercat, per actes i festes, el que dotarà al servei d'una flexibilitat i
eficàcia per sobre de les condicions plantejades en el PPTP.
1.3.4.6. Programació Servei d'Hidroneteja
SERSA dotarà al servei de Neteja Viària de Begues amb un furgó amb equip d'aigua a pressió per a
realitzar totes les tasques de neteja amb aigua, neteja de papereres, eliminació de taques de les vies,
grafits, xiclets, etc. de forma més eficaç i ràpida.
Servei

Rec

Torn

Jorn

Hidroneteja

HID

Matí

Lab

Per

MP

Anual 12,00

Dia de servei

DL+DM+DV

Horari

11:00

a

14:00

HD

HA servei

3,00

448,50
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Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Aquest equip es podrà utilitzar sempre que sigui necessari per la neteja d'arrosegaments de terres, neteja
de la via per accidents, en el servei de mercat, per actes i festes, el que dotarà al servei d'una flexibilitat i
eficàcia per sobre de les condicions plantejades en el PPTP.
SERSA dotarà al vehicle amb equip d'aigua a pressió de sistemes economitzadors d'aigua, evitarà en tot
moment les fugues d'aigua tant de les màquines com en el moment de la càrrega d'aigua. Tot el personal
que condueixi aquest vehicle estarà format en l'ús eficient de la seva conducció, en l'ús eficient de l'aigua
utilitzada i en el control i prevenció de la legionel·la.
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1.3.4.7.

Programació Neteja i manteniment d'Embornals

SERSA dotarà al servei de Neteja Viària de Begues amb un furgó amb equip d'aigua a pressió que
permetrà augmentar l'eficàcia de la neteja dels embornals del municipi.
SERSA ha dotat aquest servei d'una jornada setmanal durant tot l'any per a mantenir en perfecte estat
tots els embornals del municipi.
Servei

Embornals

Rec

Torn

Jorn

EMB

Matí

Lab

Per

MP

Anual 12,00

Dia de servei

DJ

Horari

7:30

a

14:00

HD

HA servei

6,50

323,92
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Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

SERSA dotarà al vehicle amb equip d'aigua a pressió de sistemes economitzadors d'aigua, evitarà en tot
moment les fugues d'aigua tant de les màquines com en el moment de la càrrega d'aigua. Tot el personal
que condueixi aquest vehicle estarà format en l’ús eficient de la seva conducció, en l'ús eficient de l'aigua
utilitzada i en el control i prevenció de la legionel·la.
1.3.4.8. Programació Desbrossada
En l’estudi de camp realitzat per SERSA s'ha detectat la gran necessitat del municipi del manteniment i
control de la vegetació en marges i voreres.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

És per aquest motiu que s'ha dissenyat un servei amb la dotació d'un operari a jornada complerta de
dilluns a divendres. Aquest equip estarà dotat amb una desbrossadora elèctrica i vàries bateries per a
assegurar la utilització de l'equip durant tota la jornada de treball.
Aquest servei tindrà dins les seves obligacions la neteja d'herbes dels escocells.
Servei

Desbroçat

Rec

Torn

Jorn

DBÇ

Matí

Lab

Per

MP

Anual 12,00

Dia de servei

DLaDV

Horari

7:30

a

15:30

HD

HA servei

8,00

1.993,33

Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Amb aquesta planificació SERSA garanteix la repassada mensual de totes les voreres i escocells marcada
en plec.
Les rutes dissenyades per SERSA han tingut en consideració evitar les vies principals del municipi en hora
punta per evitar, així, col·lapses de trànsit. Aquestes vies es realitzaran a mig matí quan el tràfic al municipi
és més baix.

Les fitxes corresponents als serveis realitzats per la brigada multifunció amb les seves rutes
corresponents s’adjunten a l’Annex 2. Fitxes del servei.

1.3.5.

Mercat setmanal
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Els plànols corresponents als serveis realitzats per la brigada multifunció amb les seves rutes
corresponents s’adjunten a l’Annex I. Plànols.

Organització del servei: Operativa i funcionament

Begues celebra un mercat setmanal de manera contínua tots els dilluns de l’any, amb unes dimensions al
voltant de 15 parades. Es disposa al Passeig de l’Església, i l’horari del mercat és de matins fins a les
13:30h.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

El servei realitzat pels serveis de neteja bàsica amb
dotació de recursos humans i materials propis i
diferenciats de la neteja bàsica ordinària.
El servei del mercat setmanal engloba el servei de
neteja per ús i ocupació de la via pública de
l'esplanada del recinte, la recollida de possibles
disseminats de forma selectiva en l'entorn i la
neteja d'aquest com a conseqüència de l'activitat
del mercat.
La metodologia del servei plantejada per SERSA,
consisteix en les següents actuacions:
•
•
•

Neteja prèvia i adequació a tota la zona
d’afectació del mercat.
Un cop finalitzat el mercat: selecció dels residus situats sobre la via pública dipositant-les en
bosses de colors segons la seva fracció per a facilitar la seva recollida en fraccions valoritzables.
Neteja amb aigua de la zona d'afectació en el mínim temps possible, al retirar les parades dels
comerciants.
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La sistemàtica de treball per a la realització de les tasques és la següent:
a) Escombrada mixta intensiva a primera hora del matí pels serveis bàsics programats a la zona.
b) Un cop finalitzat el mercat, un equip composat per 1Conductoramb 1 escombradora de 5 m3 i 2
peons equipats amb bufadors, escombres i cabassos i un vehicle lleuger elèctric, realitzarà la
neteja amb aigua del paviment i els seus voltants. Totes les accions es realitzaran de forma
simultània avançant per ordre per tal de deixar la ubicació en perfecte estat de neteja abans de
les 15:00 hores. Els residus recollits seran gestionats selectivament.
c) Un cop finalitzades les tasques de neteja del mercat setmanal amb l’equip indicat, el coordinador
supervisarà tota la zona i donarà per conclosa la neteja en el cas que així ho consideri. De detectar
alguna incidència rellevant, la registrarà immediatament a la plataforma de control i informarà el
més aviat possible als Serveis Municipals de Begues.
És important destacar que el mercat es caracteritza per tenir varies parades ones comercialitzen
majoritàriament fruita i verdures pel que els residus i brutícia de l’espai públic que genera aquest tipus de
mercat seran taques i restes de matèria orgànica al terra.
SERSA coneix aquesta casuística, i es compromet a netejar les zones d’afectació del mercat municipal
amb els mitjans necessàries per a netejar aquest tipus de brutícia i restablir l’estat de neteja de la via
pública amb la major brevetat possible.
Mitjans personals i mitjans materials

La dotació en personal i equips total anual s’indica en el quadre adjunt:
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

En relació a la solució tècnica aplicada, l’equip de treball estarà composat per 1 conductor, 2Peons, 1
escombradora gran i 1 vehicle lleuger elèctric, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball
assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i EPI, elements
de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.

07/10/2021

Alcaldessa

Personal

COMPOSICIÓ UNITARIA DE L‘EQUIP DE NETEJA MERCAT SETMANAL
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
Informatius i de
tecnològics
Seguretat
Smartphone amb
aplicació mòbil per
al control de
presència i
incidències
(infoAPP)
1 Escombradora de 5 m3

Útils i altres eines

Escombra
ergonòmica
Escombra i recollidor
canins
Recollidor ergonòmic

Controller
igMOBILE
embarcat
GPS/GPRS i
sensorització

2 Bufadors elèctricsGreenWorks82V
GC82BLB

Rastell ergonòmic
Cabàs de 60 l
Kit sanitari
Bosses
d'escombraries

En el supòsit que derivat de les necessitats del servei s'observés que la dotació assignada per defecte es
mostri com ineficaç per a les tasques a desenvolupar, es substituirà pel vehicle i/o equipament més apte,
perquè la neteja sigui efectiva, sense limitació, el que donarà una gran versatilitat al servei proposat.
En el supòsit que els horaris del mercat setmanal variessin, SERSA adaptarà l'horari del servei per a
començar tant bon punt com acabi el mercat per a restablir l'estat normal de neteja de la zona el més aviat
possible.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de
protecció, protector auditiu, casc de seguretat.
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Altres accessoris
de senyalització
1 Vehicle lleuger elèctric DSFK
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1 conductor + 2
Peons
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.3.5.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

Servei

Mercat setmanal

Rec

Torn

Jorn

MCT

Tarda

Lab

Per

MP

Dia de servei

Anual 12,00

Horari

DL

14:00

a

15:00

HD

HA servei

1,00

52,14

Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Els plànols corresponents al servei de neteja del mercat amb la seva ruta corresponent s’adjunta a l’Annex
I. Plànols.
Les fitxes corresponents al servei de neteja del mercat amb la seva ruta corresponent s’adjunten a
l’Annex 2. Fitxes del servei.
1.3.6.

Resum de la planificació operativa dels serveis amb periodicitat continua

SERSA ha dissenyat la planificació dels serveis amb periodicitat continua amb 2 setmanes tipus. A
continuació s'adjunta un quadre resum per a cada setmana tipus.
Begues
Planificació operativa serveis
Serveis amb periodicitat contínua
Setmana alterna 1
DL

MERCE ESTEVE PI
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Servei

EQUIP 1
MIXTA AMB
AIGUA

Actuació

Dserv

Mcpi

Escombrada
Mixta amb aigua

MX1
R1

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DL+DC+DV

MX1
R1

Escombrada
Mixta amb aigua

MX1
R2

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DM i DJ

Escombrada
Mixta amb aigua

MX1
R3

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DS

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R4

Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa

DL

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R5

Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa

DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes

MX2
R6
MX2
Escombrada
Mixta amb aigua
R7
MX2
Escombrada
Mixta amb aigua
R8
Escombrada
Mixta amb aigua

EQUIP 2
MIXTA AMB
AIGUA

EQUIP 1 BRIGADA

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R10

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R11

Buidat
Papereres

PAP

Vehicle
elèctric DFSK

DL, DM,
DV i DS

Neteja zones no
urbanitzades

ZNU

Vehicle
elèctric DFSK

DJ

Hidroneteja

HID

Furgó+EAP

DL+DM+
DV

Embornals

EMB

Furgó+EAP

DJ

EQUIP MERCAT

Mercat setmanal

EQUIP REPÀS
TARDES

EQUIP DIUMENGES I
FESTIUS

Servei repàs
tarda anual

Vehicle
elèctric DFSK
Escombrador
a aspiració
MCT
5m3 amb
perxa
Vehicle
REP
elèctric DFSK

DBÇ

DLaDV

DL

DLaDJ

Escombrador
a aspiració
2m3 amb
perxa

DG i DF

DG i
DF

Mcpi

Inicio

DC
Fin

Th

MX1
R2

7:30

14:00

DJ

Mcpi

Inicio

Fin

Th

MX1
R1

7:30

14:30

7,00

Mcpi

MX1
R2

6,50

Inicio

7:30

DV
Fin

14:00

Th

DS

Mcpi

Inicio

Fin

Th

MX1
R1

7:30

14:30

7,00

Mcpi

Inicio

DG
Fin

Th

Mcpi

Inicio

Fin

Th

THS
21,00

6,50

13,00

MX1
R3

7:30

13:30

6,00

6,00

MX2
15:00 20:00 5,00
R4

5,00

MX2
14:00
R5

17:30

3,50

3,50

MX2
13:00 19:30
R6

6,50

6,50

MX2
14:00 18:00
R7

4,00

4,00

MX2
14:00 19:00
R8

5,00

5,00
0,00
0,00
0,00

PAP 12:00 14:00

2,00

PAP

12:00

14:00

2,00
ZNU

HID

11:00 14:00 3,00

7:30 15:30

8,00

MCT 14:00 15:00

1,00

DBÇ

HID

DBÇ

11:00

7:30

14:00

15:30

7:30

15:00

3,00

8,00

DBÇ

7:30

15:30

8,00

Reforç
16:00 19:00
REP

3,00

PAP

12:00 14:00

2,00

HID

11:00 14:00

3,00

9,00

DBÇ

7:30

15:30

8,00

40,00

REP

16:00 19:00

3,00

PAP

12:00 14:00

2,00

8,00

7,50

EMB

7:30

14:00

6,50

DBÇ

7:30

15:30

8,00

7,50

6,50

1,00

DV i DS

Refor
Servei reforç
Vehicle
repàs tarda estiu ç REP elèctric DFSK
Neteja DG i
Festius

Th

7,00

DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes

MX2
R9

Desbroçat

DM
Fin

DS

Escombrada
Mixta amb aigua

EQUIP 2 BRIGADA

Inicio

7:30 14:30

Refor
16:00 19:00
ç REP

3,00

Refor
16:00 19:00
ç REP

3,00

Reforç
16:00 19:00
REP

REP

16:00 19:00

3,00

6,00

3,00

12,00

DG i
DF

7:30

12:30

5,00

5,00
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Begues
Planificació operativa serveis
Serveis amb periodicitat contínua
Setmana alterna 2
DL
Servei

EQUIP 1
MIXTA AMB
AIGUA

Dserv

Mcpi

Inicio

Fin

Th

MX1
R1

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DL+DC+DV

MX1
R1

7:30

14:30

7,00

Escombrada
Mixta amb aigua

MX1
R2

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DM i DJ

Escombrada
Mixta amb aigua

MX1
R3

Escombradora
aspiració 2m3
amb perxa

DS

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R4

Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa

DL

Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R5

Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa
Escombradora
aspiració 5m3
amb perxa

DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes

MX2
R6
MX2
Escombrada
Mixta amb aigua
R7
MX2
Escombrada
Mixta amb aigua
R8
Escombrada
Mixta amb aigua

EQUIP 2
MIXTA AMB
AIGUA

EQUIP 1 BRIGADA

Alcaldessa
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Escombrada
Mixta amb aigua

MX2
R11

Buidat
Papereres

PAP

Vehicle
elèctric DFSK

DL, DM,
DV i DS

Neteja zones no
urbanitzades

ZNU

Vehicle
elèctric DFSK

DJ

Hidroneteja

HID

Furgó+EAP

DL+DM+
DV

Embornals

EMB

Furgó+EAP

Mercat setmanal
Servei repàs
tarda anual

Vehicle
elèctric DFSK
Escombrador
a aspiració
MCT
5m3 amb
perxa
Vehicle
REP
elèctric DFSK

DJ

Mcpi

Inicio

Fin

Th

MX1
R1

7:30

14:30

7,00

Mcpi

MX1
R2

6,50

Inicio

7:30

DV
Fin

14:00

Th

DS

Mcpi

Inicio

Fin

Th

MX1
R1

7:30

14:30

7,00

MX2
R4

15:00 20:00

DG
Fin

Th

Mcpi

Inicio

Fin

Th

THS
21,00

6,50

13,00

7:30

13:30

6,00

6,00

5,00

0,00
0,00
0,00

MX2
R8
MX2
R9

14:00

18:00

14:00 19:00

5,00

5,00

4,00

4,00

MX2
14:00
R10

2,00

PAP

12:00

14:00

2,00

HID

11:00

14:00

3,00

HID

11:00

14:00

3,00

DLaDV

DBÇ

7:30

15:30

8,00

DBÇ

7:30

15:30

8,00

DL

MCT

14:00

15:00

1,00

19:30

5,50

5,50

ZNU

DJ

DBÇ

7:30

15:30

8,00

7:30

15:00

MX2
14:00
R11

17:30

3,50

PAP

12:00

14:00

2,00

HID

11:00

14:00

3,00

9,00

DBÇ

7:30

15:30

8,00

40,00

REP

16:00

19:00

3,00

3,50

PAP

12:00 14:00

2,00

8,00

7,50

EMB

7:30

14:00

6,50

DBÇ

7:30

15:30

8,00

7,50

6,50

1,00

DV i DS
DLaDJ

Inicio

5,00

14:00

DG i DF

Mcpi

MX1
R3

12:00

Escombrador
a aspiració
2m3 amb
perxa

DG i
DF

14:00

Th

PAP

Refor
Servei reforç
Vehicle
repàs tarda estiu ç REP elèctric DFSK
Neteja DG i
Festius

7:30

DC
Fin

REP

16:00 19:00

3,00

6,00
0,00

DG i
DF

7:30

12:30

5,00

5,00

En el següent apartat es mostren els serveis no continus.

1.4. Neteges especials i complementaries
1.4.1. Servei de neteja per actes i festes
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MX2
R10

EQUIP MERCAT

EQUIP DIUMENGES I
FESTIUS

Signatura 1 de 2

Escombrada
Mixta amb aigua

DBÇ

Inicio

DS

MX2
R9

Desbroçat

Mcpi

MX1
R2

DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes

Escombrada
Mixta amb aigua

EQUIP 2 BRIGADA

EQUIP REPÀS
TARDES

DM

Actuació

Escombrada
Mixta amb aigua

Begues és un municipi on els actes públics i les festes són esdeveniments que donen un valor afegit a
l’activitat i a l’oci dels seus habitants. Aquest factor comporta que al llarg de l’any el municipi fomenti la
celebració de diferents actes festius, culturals i esportius que dinamitzen al municipi.
1.4.1.1. Organització del servei: operativa i funcionament
Les tasques del servei de neteja de festes i actes públics consistiran en la neteja prèvia de la zona
d’afectació dels esdeveniments per els serveis ordinaris i la posterior neteja de la zona i retirada de
qualsevol residu disposat a la via pública, garantint que queda en perfectes condicions de neteja i
salubritat el més aviat possible.
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Així, SERSA coordinarà els serveis de neteja amb els serveis de recollida previstos per tal d’optimitzar les
actuacions d’ambdós equips.
Els serveis es realitzaran mitjançant el Pla de Treball següent, segons les necessitats de cada
esdeveniment:
•
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•

Servei de condicionament previ. Servei de neteja de la via pública abans del desenvolupament de
l'acte. Consistirà en l'escombrada manual i buidatge de papereres de la zona de celebració de
l'esdeveniment.
Neteja després de l'esdeveniment. Un cop s'hagin retirat les àrees d'aportació i els residus més
voluminosos, el servei de neteja viària procedirà a la retirada de la brossa acumulada al llarg dels
vorals, voreres, calçada, etc.:
o Selecció dels residus situats sobre la via pública dipositant-los en bosses de colors segons
la seva fracció per a facilitar la seva recollida i trasllat en fraccions valoritzables.
o L'equip anirà circulant per les zones afectades recollint els residus que es trobin seguint la
metodologia de l'escombrada manual. Es prestarà atenció especial a les cantonades,
escocells i altres punts on es puguin concentrar residus.
o Un cop finalitzades les tasques de neteja de l’acte o festa, amb l’equip indicat, l’encarregat
supervisarà tota la zona i donarà per conclosa la neteja en el cas que així ho consideri. De
detectar alguna incidència rellevant, la registrarà immediatament a la plataforma de control i
informarà el més aviat possible als Serveis Municipals de Begues.

SERSA es compromet mitjançant la operativa proposada (bosses de colors) a separar els residus que
generen les festes i actes públics de manera selectiva, aportant un valor afegit al servei.
Actes contemplats
Es contemplen un total de 19 actes i festes al llarg de l’any de forma estable, que es descriuen en la taula
següent:

Dia

Acte

Nº
Actes

Neteja

Dedicació en
dies festius

1

5 de Gener

Cavalcada Reis

1

Sí

Sí

2

20 de Gener

Festa major d'Hivern

1

Sí

Si

3

Febrer

Carnestoltes

1

Sí

Sí

4

Per pasqua

Cantada de caramelles

1

Sí

Si/No

5

23 de Abril

Sant Jordi

1

Sí

No

6

Dissabte final d'abril

Fira de la cervesa Artesana

1

Sí

No

7

Maig

Festa de la gent gran

1

Sí

Si

8

Maig / Juny

Aplec de Bruguers

1

Sí

Si/No

9

23 de Juny

Revetlla de Sant Joan i Flama del Canigó

1

Sí

Si

10

Caps de setmana de
Juliol

Cicle de concerts

1

Sí

Si/No

11

25 de Juliol

Festa Major

1

Sí

Si

12

Últim dissabte de Juliol

Fira Medieval

1

Sí

No

13

Agost

Festa Major de Begues Park

1

Sí

Si/No

14

11 de Setembre

Diada nacional

1

Sí

Si
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15
16

Últim diumenge de
Setembre
Tercer cap de setmana
d'Octubre

Mostra d'entitats

1

Sí

Si

Festa del Most

1

Sí

Si

17

Desembre

Caga Tió

1

Sí

No

18

31 de desembre

Fi d'any

1

Sí

SI

19

Primer diumenge de
cada mes

Fira d'artesania

12

Sí

Si

1.4.1.2.

Mitjans personals i mitjans materials
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Les freqüències i dies de servei vindran determinats pel calendari d’esdeveniments del municipi de
Begues i el servei de neteja serà aprovat sempre per l’Ajuntament. El quadre general del servei és el
següent:

En relació a la solució tècnica aplicada, els equips de treball estan compostos per 1 Peó + 1 Vehicle lleuger
elèctric + 1 Bufador elèctric, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball assignada
(escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i EPI, elements de
comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.
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Signatura 2 de 2

Personal

COMPOSICIÓ UNITÀRIA DE L’EQUIP D’ACTES I FESTES AL CARRER
Elements de
Elements de comunicació
comunicació
Vehicle / Equip
tecnològics
Informatius i de
Seguretat

1 Vehicle lleuger elèctric

Smartphone amb aplicació
mòbil
amb
control
de
presència, mobilitat, gestió
incidències i emissió de part
diari

Bufador elèctric GreenWorks
82V GC82BLB
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1 Peó

Controller igMOBILE
embarcat GPS/GPRS i
sensorització
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2 Pilot rotatori
lluminós vehicle
Senyal acústic
maniobres vehicle
Senyalització
regulació de trànsit
Balises lluminoses
portàtils
Cons de
senyalització
Cons de
senyalització
Barreres de
senyalització
Altres accessoris
de senyalització

Útils i altres eines

Pinces per treball
de difícil accés
Escombra
recollidor de
residus canins
Escombra
ergonòmica
Recollidor
ergonòmic
Rastell ergonòmic
Cabàs de 60 l.
Altres eines

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

EPIs

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de
protecció, protector auditiu, casc de seguretat (si procedeix).

En el supòsit que derivat de les necessitats del servei s'observés que la dotació assignada per defecte es
mostri com ineficaç per a les tasques a desenvolupar, es substituirà pel vehicle i/o equipament més apte
(dels medis generals disponibles), perquè la neteja sigui efectiva.
1.4.1.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

Servei

Rec

Bossa hores Actes públics i
celebracions

Torn

Jorn

Per

FPOP

MP

12,00

Dia de servei

Horari

s/nec

a

s/nec

HD

HA servei

6,67

66,67

Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Els plànols corresponents al servei d'actes públics i festes amb la seva ruta corresponent s’adjunta a
l’Annex I. Plànols.
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Les fitxes corresponents al servei d'actes públics i festes amb la seva ruta corresponent s’adjunten a
l’Annex 2. Fitxes del servei.
A continuació s’exposa l’estudi de recerca i recopilació de festes elaborat per SERSA, que s’ha realitzat
amb l’objectiu de poder dimensionar i adaptar els serveis de neteja dels actes festius a cada acte
segons les necessitats que requereixin. En aquesta descripció podem trobar:
•
•

Nom de l’acte
Requeriment de les necessitats del servei

A partir d’aquest estudi, s’ha elaborat una classificació dels esdeveniments segons les necessitats
requerides per cadascun. Així, a cada esdeveniments se li ha atorgat un requeriment alt o ordinari. A
continuació s’especifica la descripció de cada classe d’acte:
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Requeriment ALT
Comprendran actes amb un requeriment d’actuació ALT, on la dotació de personal haurà de ser notable
i s’haurà d’elaborar una planificació de neteja i recollida de residus específica.
Aquests actes comporten una afluència notable d’usuaris i població al municipi. Són actes que acumulen
gent en un espai determinat. Això comporta que la neteja general de tot el municipi pateixi una pressió
negativa en un espai determinat de temps.
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Les dotacions i els equips de neteja destinat a aquests serveis, seran, com a conseqüència, efectius i
productius, i realitzaran els serveis específics per aquests actes en poc espai de temps.
SERSA es compromet, en cas de resultar adjudicatària, a elaborar i presentar als STM un PLA DE
NETEJA DEL ACTES ESPECIALS, per tal de preveure i planificar tota la organització exacta dels
serveis de recollida i neteja de residus per a tots els actes, a principis de cada any. Així, es compromet
a que la neteja d’aquests actes sigui òptima i efectiva, per tal que l’estat general de neteja del municipi
torni al seu estàndard d’higiene el més aviat possible.
Actes contemplats:
• Cavalcada Reis
• Carnestoltes
• Sant Jordi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revetlla de Sant Joan
Festa Major d'Hivern
Festa major
Fira de la cervesa
Fi d'any
Aplec de bruguers
Fira de Brugers
Fira medieval
Festa major de Begues Park
Festa del Most

Requeriment NORMAL
Comprendran actes amb un requeriment d’actuació NORMAL, on la dotació de personal haurà de ser
regular, és a dir, la suficient per qualsevol acte, tot i que es reforçarà el servei.

07/10/2021

Alcaldessa

SERSA es compromet, en cas de resultar adjudicatària, a que la neteja d’aquests actes sigui òptima i
efectiva, per tal que l’estat general de neteja del municipi torni al seu estàndard d’higiene el més aviat
possible.
Actes contemplats:
•
•
•
•
•
•

Diada nacional
Fira d' artesania
Cantada de caramelles
Caga Tió
Festa de la gent gran
Cicle de concerts
Servei recollida de fulles
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1.4.2.

La retirada de fulles dels carrers de Begues serà realitzada pel servei d’escombrat mixta, i recolzada
durant 1 mesa l’any per a un peó a jornada complerta equipat amb vehicle lleuger elèctric i bufador
elèctric.
Quan comenci la temporada de caiguda de fulles i el volum de residus a recollir augmenti, es realitzarà un
reforç durant aquest període amb dotació de recursos humans i materials propis i diferenciats, de la
neteja ordinària.
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L’inici d’aquest servei serà a petició dels Serveis Tècnics Municipals i tindrà una durada de 25 jornades a
l’any.
SERSA aportarà la incorporació d'un peó de neteja viària amb bufador elèctric i vehicle lleuger elèctric
durant 1 mes per el reforç del servei.
1.4.2.1.

Organització del servei: operativa i funcionament

Les funcions principals que desenvoluparà el equip és la retirada de l'excés de fulla acumulada en carrer,
retirar el volum de fulles més grans i el transport dels residus de forma selectiva.
Begues té una presència d'arbrat viari i espais verds abundant a més de zones boscoses. Podríem dir que
el servei de retirada de fulles afectarà a la major part dels vials del municipi:

07/10/2021
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•
•
•

Els parcs amb presència d’arbres al voltant dels carrers com per exemple al Parc de la Costeta.
Arbrat viari a les voreres, com per exemple Avinguda Torres Vilaró o al carrer Teodoro Bosch.
Masses boscoses properes als carrers del municipi com el carrer Nostra Senyora de Falgars o
trams de l'Avinguda Mediterrània.

En el cas de vent i durant l’època de la caiguda de la fulla, i sempre que els STM estiguin d’acord, la
distribució de les tasques dels equips d’escombrada s’adaptarà per centrar l’atenció en els punts negres
de vent o zones on s’acumula la brutícia i la fullaca. No obstant, en l’època de major caiguda es destinaran
mitjans addicionals perquè els dies que pertoquen la neteja de cadascun dels sectors es deixi lliure de
fulles i es pugui acomplir amb la totalitat del servei i les rutes a realitzar.
SERSA es compromet a gestionar de manera selectiva els residus procedents del servei de recollida
de fulles.

MERCE ESTEVE PI

•
•
•

Descàrrega de les recollides de les escombradores a la nau.
Eliminació d'impropis grans de forma manual de les descàrregues de les escombradores.
Trasllat de la fracció orgànica a la deixalleria municipal o centre especialitzat.
1.4.2.2.

Mitjans personals i mitjans materials
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Per aconseguir aquest objectiu realitzarà les següents accions:

SERSA incorpora al servei de recollida de fulles com a millora un vehicle lleuger elèctric.
En relació a la solució tècnica aplicada, els equips de treball estan compostos per 1 Peó de neteja equipat
amb un vehicle lleuger elèctric i un bufador, a més d'altres estris de neteja adaptats a la ruta de treball
assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i EPI, elements
de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.
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COMPOSICIÓ UNITARIA DE L’EQUIP DE REFORÇ DE RETIRADA DE FULLES
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
Informatius i de
tecnològics
Seguretat

Personal

1 Vehicle lleuger elèctric

+
1 Peó de neteja

Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió de
part diari

1 Bufador elèctric
Controller igMOBILE
embarcat GPS/GPRS i
sensorització

Pinces per
treball de difícil
accés
Escombra
recollidor de
residus canins
Escombra
ergonòmica
Recollidor
ergonòmic
Rastell
ergonòmic
Cabàs de 60 l.
Altres eines

Sensor de
funcionament de
raspalls
Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres
de protecció, protector auditiu, casc de seguretat (si procedeix).

EPIs

Alcaldessa
07/10/2021

2 Pilot rotatori
lluminós vehicle
Senyal acústic
maniobres vehicle
Senyalització
regulació de trànsit
Balises lluminoses
portàtils
Cons de
senyalització
Cons de
senyalització
Barreres de
senyalització
Altres accessoris
de senyalització

Útils i altres
eines

1.4.2.3.

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

Servei

Bossa hores caiguda de fulles

Rec

Torn

Jorn

Per

MP

FLL

Matí

Lab

Anual

1,00

Dia de servei

Horari

7:30

a

14:30

HD

HA servei

7,00

174,42

MERCE ESTEVE PI
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Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei = Hores anuals de servei

Els plànols corresponents al servei de recollida de fulles amb la seva ruta corresponent s’adjunta a l’Annex
I. Plànols.
Les fitxes corresponents al servei de recollida de fulles amb la seva ruta corresponent s’adjunten a
l’Annex 2. Fitxes del servei.

Servei de sega
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1.4.3.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Begues és un municipi amb molta massa forestal. Dins del nucli de poblacions hi ha varis parterres on s'ha
d'actuar sobre la vegetació. Aquestes zones àmplies i amb pocs obstacles com ara l'Avinguda de la
Mediterrània, fan necessàries actuacions de sega amb una equip adequat.
1.4.3.1.

Organització del servei: Operativa i funcionament

SERSA ha dissenyat el servei de manera que l’equip de sega es combinarà amb l’equip de desbrossada
per actuar sobre les zones.
L'equip de sega composat per un tractor i un equip de sega a base de martells es molt eficaç, robust i
permet eliminar la vegetació inclòs les branques de mida gruixuda (5-7cm de diàmetre). Amb aquest
equip el servei es realitza de forma molt eficient amb un alt rendiment. Les restes de vegetació queden
tant fines que actuen de mantell vegetal de la zona i com adob natural.
El protocol a seguir per les actuacions de sega serà el següent:
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Primerament el Conductor equipat amb el vehicle tractor amb l'equip de sega realitzarà les passades
necessàries per a deixar la zona desbrossada.
El peó equipat amb la desbrossadora elèctrica realitzarà posteriorment el repàs de les zones i atacarà les
zones on l'equip de sega no hagi pogut accedir com ara els voltants d'arbres, torres de llum, enllumenat
públic, etc.
Posteriorment, el servei es coordinarà amb el servei d'escombrada mixta amb aigua per a actuar en
aquella zona i deixar els vials lliures de restes vegetals.
1.4.3.2.

Mitjans personals i mitjans materials

En relació a la solució tècnica aplicada, els equips de treball estan compostos per 1 Conductor equipat
amb un tractor amb equip de sega i desbrossadora elèctrica, a més d'altres estris de neteja adaptats a la
ruta de treball assignada (escombres de diferents mides, raspalls, palmeres, bosses, etc.), equipament i
EPI, elements de comunicació tecnològics, informatius i de seguretat.

Personal

Elements de
comunicació
tecnològics

Vehicle / Equip

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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COMPOSICIÓ UNITARIA DE L’EQUIP DE SEGA
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Elements de
comunicació
Informatius i de
Seguretat

Útils i altres
eines

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1 tractor amb equip de sega
Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió de
part diari
1 Conductor

+
1 Desbrossadora elèctrica

1.4.3.3.
Alcaldessa

Pinces per
treball de difícil
accés
Escombra
recollidor de
residus canins
Escombra
ergonòmica
Recollidor
ergonòmic
Rastell
ergonòmic
Cabàs de 60 l.
Altres eines

Sensor de
funcionament de
raspalls
Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres
de protecció, protector auditiu, casc de seguretat (si procedeix).

EPIs

07/10/2021

Controller igMOBILE
embarcat GPS/GPRS i
sensorització

2 Pilot rotatori
lluminós vehicle
Senyal acústic
maniobres vehicle
Senyalització
regulació de trànsit
Balises lluminoses
portàtils
Cons de
senyalització
Cons de
senyalització
Barreres de
senyalització
Altres accessoris
de senyalització

Programació del servei: abast, rendiments, dimensionats i freqüències

Servei

m2

m2/h

Rec

Torn

Jorn

Sega

25.373,35

604,13

SEG

Matí

Lab

Per

MP

Anual 12,00

Dia de servei

Servei bimestral
(6 jornades per
actuació)

Horari

7:30

a

14:30

HD

HA servei

7,00

252,00

m2= metres quadrats; m2/h= metres quadrats per hora; Rec = Recorregut; Torn= Torn; Jorn= Jornada; Per= Periodicitat; MP= Mesos del període; HD= Hores diàries; HA servei
= Hores anuals de servei

Els plànols corresponents al servei de sega amb la seva ruta corresponent s’adjunta a l’Annex I. Plànols.
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Les fitxes corresponents al servei de sega amb la seva ruta corresponent s’adjunten a l’Annex 2. Fitxes
del servei.
1.4.4.

Tal i com marquen els Plecs de Condicions, s’ofereixen dues bosses d’hores fixes anuals de:
-
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Bossa d’hores

1 equip de neteja composat per maquina escombradora, conductor i operari a peu amb bufador
de 80 hores/any.
1 equip de neteja manual amb 2 operaris, eines de neteja i vehicle, per efectuar treballs
extraordinaris fora de l'horari normal de treball tant en dies feiners comen festius, de 160
hores/any.

1.5. Plans especials
Els serveis de neteja viària en els municipis i ciutats, amb la seva actuació principalment en les vies
publiques i en l’àmbit urbà de la ciutat, fan que esdevinguin un dels actius municipals a l’hora de prevenir
i resoldre aquelles incidències provocades per situacions d’emergència.
Les situacions d’emergència amb les que els serveis de neteja viària poden actuar, ajudant a prevenir
situacions de risc i realitzar actuacions per a retornar a la ciutat a una situació normal, son aquelles
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provocades per causes naturals i meteorològiques. Aquestes situacions d’emergència son les associades
a:
-

Inundacions amb arrossegament de fangs i sorres, provocades per pluges i/o crescudes
sobrevingudes dels rius, rieres i torrents. A Begues es pateix a vegades de grans pluges que, per
la mateixa geografia de la ciutat fan més necessari un bon dimensionament d’aquests serveis.
Fortes ventades. Sobretot, afecten la caiguda d’arbrat i alguna teulada.
Nevades i gelades. Hem comprovat en els darrers anys que una nevada pot generar molts
problemes si no s’actua immediatament.

A Catalunya, des del CECAT, s’han desenvolupat tot un seguit de Plans Especials d’Emergències, on
s’avaluen els riscos associats a cadascuna de les situacions d’emergència, tot i així es tindrà en compta
dins la legislació local de l’Ajuntament de Begues el seu pla d'emergències.
Entre aquests Plans Especials trobem els següents, que serien d’aplicació en el marc de les actuacions
del servei de neteja viaria i recollida de residus de la ciutat de Begues:

MERCE ESTEVE PI
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-

Pla Especial d’Emergències per inundacions de Catalunya – INUNCAT
Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya – VENTCAT
Pla Especial d’Emergències per nevades a Catalunya – NEUCAT
Pla d'emergències municipals

Es per això, que la SERSA proposa una sèrie de Plans de neteges especials, per a les situacions
d’emergència al municipi de Begues, amb els quals es reorganitzaran els serveis. Els Plans de neteges
especials es constitueixen per fer front a aquestes possibles situacions d’emergència que puguin sorgir
durant la durada del contracte.
A l’inici del contracte, en cas de resultar adjudicatària, SERSA perfeccionarà els Plans de neteges
especials per tal d’adaptar-los a la realitat actual de del municipi de Begues.
En el marc d’aquesta elaboració definitiva, es sol·licitarà a l’Ajuntament, en cas de que en disposi, el llistat
d’elements i zones vulnerables enfront situacions d’emergència concretes, que constituiran el punt de
partida per a l’establiment d’àrees d’actuació prioritària. En cas que l’Ajuntament no disposi d’aquesta
informació, SERSA es compromet a generar-la.
Un cop elaborats el Plans de neteges especials, es presentaran a l’Ajuntament per a la seva aprovació per
part dels responsables tècnics.
SERSA elaborarà els següents Plans de neteges especials:
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-

Pla de pluja, associat al risc d’inundacions.
Pla de vent, associat al risc de vent.
Pla de neu i gel, associat al risc de nevades i gelades.

En totes les situacions en que es produeixi una situació d’alerta o emergència (nevades, fortes pluges,
ventades o situacions similars), SERSA posarà a disposició de l’Ajuntament els mitjans necessaris que així
ho determini, incloent mitjans materials i humans, als quals se’ls assignaran els treballs respectius.
Aquesta disposició serà de 24 hores diàries per les situacions que l’Ajuntament ho demani.
L’objectiu del servei serà retirar qualsevol residu o material considerat com a residu dipositat a la via
pública i la neteja de la zona d’afectació de manera que aquesta es restauri dins del nivell d’higiene
habitual.
L’actuació del servei es realitzarà d’acord amb l’activació per part de l’Ajuntament de forma que l’equip
realitzarà els serveis quan els STM ho determinin. El termini des de l’avís o sol·licitud del servei fins a
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l’inici d’actuació no superarà les 2 hores. En cas d’urgència, l’equip actuarà de forma immediata,
paral·lelament a la comunicació de l’acció a l’Ajuntament.
La realització d’aquests serveis s’atendrà des d’una reorganització dels serveis programats, en funció del
grau d'emergència produïda, reorganitzant el servei parcialment o totalment.
SERSA posarà a disposició de l’Ajuntament de Begues un telèfon d'atenció durant les 24h els 365 dies
de l'any per tal de procedir a la comunicació de les diverses urgències que es puguin produir, amb un
temps de resposta màxim de2 hores.
En totes les situacions en que es produeixi una situació d’alerta o bé una situació d’emergència, SERSA
posarà a disposició de l’Ajuntament tots els medis i recursos generals del servei.
SERSA mitjançant els seus operaris i personal d’inspecció realitzarà la comunicació immediata a través
de la APP d’incidències de qualsevol situació anòmala. Aquesta informació es geolocalitzarà amb
l’objectiu de crear un mapa de punts crítics del municipi que permeti fer més eficient el servei, aporti un
major grau de satisfacció del ciutadà i permeti assolir alts graus de versatilitat en els serveis.

MERCE ESTEVE PI

El Pla de pluja es aquell que s’aplicarà en els casos de pluges intenses o torrencials, que puguin causar
una situació anòmala en el normal funcionament del municipi.
Aquestes situacions provoquen principalment arrossegaments de terres i fangs, a més de fulles dels
arbres que poden caure durant el episodi de pluges.
El Pla de pluja s’activarà en aquells casos en que des de l’Ajuntament es comuniqui que el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un comunicat associat al risc d’inundació, que provoqui un
nivell de Situació Meteorològica de Perill (SMP) que activi una alerta o emergència a Begues.
En el cas concret de Begues el risc d’inundacions. segons els plànols de la Delimitació geomorfològica de
Zones potencialment inundables geomorfologicament per a la redacció de l'INUNCAT, es el següent:
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1.5.1. Pla de pluja

El Pla Especial d’Emergències per risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT) estableix les diferents
Situacions Meteorològiques de Perill (SMP), associades a una codificació de tipus semafòric, amb les
quals s’activen les diferents situacions de prealerta, alerta i emergència.
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Situacions Meteorològiques de Perill associades al risc d’inundació
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de SMP quan es preveu la superació d’uns
llindars específics associats a la Intensitat de pluja i a l’Acumulació de pluja. Per a aquests dos meteors,
s’estableixen el llindar alt i el llindar baix:
Meteor
Intensitat
de pluja
Acumulació
de pluja

Llindar baix

Llindar alt

Intensitat > 20 mm/30 minuts

Intensitat > 40mm/30minuts

Acumulada > 100 mm/24 hores

Acumulada > 200 mm/24 hores

Quan es realitza la predicció en una SMP, el SMC avalua la probabilitat d’ocurrència de la superació de
llindar corresponent, classificant la probabilitat en:
Probabilitat Alta: Probabilitat superior al 70%
Probabilitat Mitjana: Probabilitat entre el 30% i el 70%
Probabilitat Baixa: Probabilitat entre el 10% i el 30%

Amb aquestes dues magnituds, s’avalua el Grau de Perill, que té una escala del 0 al 6, amb un codi
semafòric de 4 colors.
Codi
color
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-

Tipus de perill

Grau de perill

Sense Perill
Perill Moderat
Perill Alt
Perill Molt Alt

0
1–2
3–4
5–6

Lli

LLIND

4

5

6

LLINDAR

1

2

3

0

SENS

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

B

M

A

Pro

Basat en aquests parametres, es poden emetre des de el CECAT avisos per Prealerta, Alerta o
Emergència, segons l’avis arribi per una previsió meteorologica, per condicions hidrologiques o per altres
situacions, en els següents casos:
Situació de prealerta
Es poden donar situacions de Prealerta amb els següents supòsits:

45

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Previsió meteorològica
- SMP per Intensitat i/o acumulació de grau de perill
2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin
agreujar la situació.
- SMP per Intensitat i/o acumulació de grau de perill
3 a curt termini i molt curt termini.

Condicions hidrològiques
- Els òrgans de conca preveuen que, a curt termini,
els nivells d’aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran
propers a produir danys.
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- Els òrgans de conca preveuen que, a curt termini,
puguin créixer els nivells dels rius de comarques
sense SMP però que es poden veure afectades per
SMP d’altres comarques.

Aquesta situació no fa que s’activi el Pla de pluja.
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Situació d’alerta
Es poden donar situacions d’alerta, i l’activació del Pla en Alerta amb els següents supòsits:
Previsió meteorològica
- SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill
3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin
agreujar la situació.
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- SMP per intensitat i/o acumulació de graus de
perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini.

Coordinació amb l’Ajuntament en les situacions de Prealerta, Alerta i Emergència
El servei de neteja viària es coordinarà, mitjançant la figura del Cap de Contracte, amb l’Ajuntament de
Begues, Protecció Civil i/o la Policia Local, per tal de destinar els recursos necessaris per a la prevenció
dels riscos associats a les inundacions per pluges, així com a la resolució d’incidències provocades durant
qualsevol de les tres situacions.
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Dotació de recursos, horaris de treball i actuacions
Per a situacions en les que, per causa de les pluges s’activi el Pla de Pluja, es disposarà de tots els mitjans
humans i materials necessaris, sota la coordinació del Cap de Contracte, que serà el principal interlocutor
amb l’Ajuntament, tant per la recepció d’avisos, com per a la comunicació d’informació referent a
l’execució de les tasques i la seva resolució.
La dotació de mitjans humans i materials es basarà en la disponibilitat de mitjans de la contracta. En cas
de necessitat, es complementarà amb mitjans propis o externs al servei, per tal de fer front a qualsevol
situació i a qualsevol franja horària.
Els principals serveis ordinaris es reorganitzaran com es mostra a continuació:
Prealerta
Durant la fase de Prealerta, els equips mantindran la seva dotació i horaris, així com les seves tasques.
Només en el cas dels serveis amb equip d'aigua a pressió, si les condicions meteorològiques no ho
permeten, es modificaran per altres serveis amb la mateixa dotació i horari.
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Alerta
En la Fase d’Alerta es reestructuraran els serveis atenent a les condicions meteorològiques. Es duran a
terme principalment tasques preventives, per a reduir els riscos associats a inundacions provocades per
les pluges.
A més, també es realitzaran tasques de recuperació després d’una Fase d’Emergència, amb l’objectiu de
retornar la ciutat a la normalitat.
Sector
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Ús intensiu

Intensitat Mitja

El Secretari

Escombrada
mixta

La dotació es mantindrà, i es modificaran els horaris
per a atendre amb la major celeritat possible les
tasques preventives per a reduir els riscos
d’inundació. Es modificaran els àmbits d’actuació
amb coordinació amb els altres serveis, per a
atendre a tot el municipi.
Les tasques es centraran en la neteja de reixes
d’embornal, neteja de carrers amb desnivells, grans
pendents i amb atenció amb carres amb
aparcament.

Intensitat Lleu

07/10/2021
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Dotació, horaris i actuacions

Equip

Després d’una Fase d’Emergència, es centraran els
serveis en la neteja de reixes d’embornals i la neteja
d’arrossegaments de terres i fulles.

Sector

Dotació, horaris i actuacions
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L’equip de brigada multifunció serà el primer equip
en actuar, per a poder actuar amb la major celeritat
en el cas de que es produeixi una Fase d’emergència.

Brigada
multifunció

Tot el municipi

Les tasques a realitzar es centraran en buidat de
papereres de neteja de reixes i tapes d’embornals,
així com la retirada de residus que es trobin presents
en les vies públiques, per a reduir els riscos
d’entollament de la xarxa de sanejament.
Després d’una Fase d’Emergència, es centraran els
serveis en la neteja de reixes d’embornals i la neteja
d’arrossegaments de terres i fulles.
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Emergència
En una situació d’emergència, les dotacions d’equips per a atendre aquesta situació es modificaran per a
actuar en aquells punts on sigui necessari. Les dotacions d’equips es reorganitzaran en tres tipus
d’actuacions:
•
•

Escombrat amb mitjans mecànics, format pels equips de
o Escombrada mixta
Altres equips necessaris, format pels equips de:
o Brigada multifunció
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Ja que, en situació d’emergència, les pluges poden ser de tres tipologies (intensitat moderada i persistent
en el temps, intensitat alta i continuada o torrencial), diferenciem les actuacions segons aquestes
tipologies:
Pluges d’intensitat moderada i persistent en el temps
Actuació

Equips

Tasques durant la pluja

Actuacions
immediates

Brigada multifunció

Neteja reixes d’embornals per evitar
entollaments, carrers amb pendents, i
buidatge de papereres

Escombrada amb
mitjans mecànics

Neteja dels carrers que fan aportació i
acumulació de materials arrossegats als
embornals

Escombrada mixta

Neteja de ponts i accessos al municipi
Neteja de passos soterrats del municipi

Pluges d’intensitat alta i continuada. Pluges torrencials
Actuació

Equips

Tasques durant la pluja
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Actuacions
immediates

Escombrada
amb mitjans
mecànics

Brigada multifunció

Escombrada mixta

Neteja reixes d’embornals per evitar
entollaments, carrers amb pendents, i
buidatge de papereres
En els espais de solars i camins i terrenys de
titularitat pública no s’actuarà durant
l’episodi de pluges.
No realitzaran servei, es reorganitzaran els
equips per a tasques de recuperació

Una vegada s’ha passat l’episodi de fase d’emergència, els serveis tornaran a la fase d’alerta, per a
realitzar tasques de recuperació. En quant s’hagi declarat que no existeix perill, i no existeixi un avís
d’Alerta, tots els equips recuperaran la seva dotació, horaris i àmbits d’actuació ordinaris.
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Aquest mitjans humans i materials es coordinaran amb els serveis de Protecció Civil, els Serveis Tècnics
Municipals i la Policia Local segons sigui el cas.
En cas de que els tractaments per a les situacions d’emergència impedeixin el normal funcionament dels
serveis, es redistribuiran les tasques dels equips, tant en mitjans humans com en materials.
Protocol general de funcionament
Davant de qualsevol de les situacions d’activació del Pla de Pluja que s’esdevinguin, el Cap de Contracte
es mantindrà en constant contacte amb els responsables de l’Ajuntament per tal de, un cop rebut l’avís,
decidir la composició dels equips per fer front a cada situació, i els coordinarà per tal d’actuar amb la
màxima eficiència i rapidesa possible.
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-

En la Fase de Prealerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’alerta o d’emergència,
el Cap de Contracte es planificaran les actuacions a realitzar en el cas de que es declari una
situació d’Alerta o d’Emergència.
En la mesura del possible, es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte
d’aquestes situacions, com per exemple la neteja d’embornals, buidat de papereres, actuacions
de neteja en ponts i carrers amb grans pendents i desnivells, entre d’altres.

-

En la Fase d’Alerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’emergència, el Cap de
Contracte, preveurà els equips disponibles, per tal de, en el moment que es produeixi la situació
d’emergència, es pugui actuar amb la major celeritat i eficiència possible.
Es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte d’aquestes situacions, com per
exemple la neteja d’embornals, buidat de papereres, actuacions de neteja en ponts i carrers amb
grans pendents i desnivells, entre d’altres.

-

En la Fase d’Emergència, el Cap de Contracte posarà a disposició tots els mitjans humans i
materials disponibles, per tal de dur a terme totes les accions correctives necessàries. Aquestes
actuacions tenen l’objectiu de que, en el menor temps possible, i sempre que així ho autoritzin
Protecció Civil, els Serveis Tècnics Municipals i/o la Policia Local, es puguin restablir les
condicions de normalitat dels espais públics afectats que facin possible el seu ús.
Una vegada finalitzada la Fase d’Emergència es tornarà a activar la Fase d’Alerta, fins que la
situació al municipi de Begues s’hagi normalitzat
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La proposta del protocol enfoca tres possibles situacions segons la fase en la que es trobi l’emergència:
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Durant les comunicacions entre l’Ajuntament i el Cap de Contracte, es definiran les àrees d’actuació
prioritària. En cas que no sigui possible aquesta definició prèvia, s’actuarà per defecte en les següents
zones:
•

Zones que pateixen major afectació en cas de pluges i població que pugui veure’s afectada per
incidències resultants de l’emergència, tenint en compte els elements especialment vulnerables:
o Centres escolars
o Centres sanitaris
o Residencies
o Habitatges aïllats
o Habitatges situats a les lleres de la riera, a ambdós marges.
• Carreteres. Els problemes de trànsit son una de les principals conseqüències de les inclemències
meteorològiques i poden deixar els nuclis poblacionals aïllats. S’identifiquen els punts o rutes on
cal actuar de forma prioritària:
o Carrers amb pendent
o Ponts que uneixen els dos marges de la riera
o Accessos principals al municipi
Durant l’execució de les tasques d’actuació excepcionals i/o d’emergència, el Cap de Contracte informarà
en tot moment als responsables de l’Ajuntament del nivell d’execució de les mateixes i dels possibles
imprevistos o dificultats que vagin sorgint.
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Una vegada executades les tasques, SERSA emetrà un informe de tasques executades, amb el detall dels
recursos destinats, el temps d’execució, dificultats, imprevistos, hora exacta de finalització dels treballs,
etc., així com un informe amb propostes d’actualització del llistat d’elements vulnerables.
Documentació generada
SERSA un cop resulti adjudicatària, redactarà el Pla i Protocol d’Actuació per a Situacions de Pluja (P-151).
Aquest document es perfeccionarà durant els 12 primers mesos del contracte i es lliurarà als Serveis
Tècnics Municipals per a la seva avaluació i aprovació. Un cop a l’any, es revisarà aquest pla i protocol
d’actuació, per a ajustar-lo a les necessitats reals de la ciutat.
A continuació es mostra l’índex de la primera versió del Pla i Protocol d’Actuació, que servirà com a model
i punt de partida del document definitiu en cas de resultar adjudicataris del servei. També s’inclou el model
d’informe per a episodis d’activació del pla de pluja.
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PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE PLUJA

ÍNDEX

1.

INTRODUCCIÓ. ACTIVACIÓ DEL PLA I AVISOS

2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI
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2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
2.2. OROGRAFIA I HIDROLOGIA
2.3. DADES DE POBLACIÓ
2.4. CLIMATOLOGIA
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3. ANÀLISI DE RISC I VULNERABILITAT MUNICIPAL
3.1. RISCOS ESPECIALS
3.2. DEFINICIÓ DE CAMPANYES INFORMATIVES

4. ORGANITZACIÓ DEL PROTOCOL.
4.1. ESTRUCTURA
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4.2. ACTUACIONS

5. PLA DE RECUPERACIÓ
5.1. PROCEDIMENT PER A LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE DANYS
5.2. MESURES DE RECUPERACIÓ
ANNEX I – INFORME D’ACTIVACIÓ PLA

PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE PLUJA

Data informe:
__/__/____
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INFORME ACTIVACIÓ PLA
Fase de Prealerta
Avís amb comunicació:

El Secretari
07/10/2021
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Data i hora inici: __/__/___ __:__
Data i hora fi: __/__/__ __:__

Tasques realitzades fora del
servei ordinari

Dotació

Horari

Fase d’Alerta

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació

Fase d’Emergència

Horari

Equip modificat

Data i hora inici: __/__/___ __:__

Avís activació Pla de Pluja:
Tasques
realitzades

Equip modificat

Data i hora inici: __/__/___ __:__

Avís activació Pla de Pluja:
Tasques
realitzades

Annex I
P-151 Ed. 2

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació
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Observacions i comentaris:

Incidències rebudes i resolució:

1.5.2.

Pla de vent

07/10/2021
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El Pla de vent es aquell que s’aplicarà en els casos de ventades, que puguin causar una situació anòmala
en el normal funcionament del municipi.
Aquestes situacions poden provocar principalment caiguda d’arbres o branques, moviment de
contenidors o d’altre mobiliari urbà, caiguda d’objectes presents a la via pública, a més de caiguda de
fulles dels arbres per l’acció mecànica del vent.
El Pla de vent s’activarà en aquells casos en que des de l’Ajuntament es comuniqui que el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un comunicat associat al risc per vent, que provoqui un nivell
de Situació Meteorològica de Perill (SMP) que activi una alerta o emergència al municipi de Begues.

MERCE ESTEVE PI
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Situacions de prealerta, alerta i emergència
El Pla Especial d’Emergències per risc per vent a Catalunya (VENTCAT) estableix les diferents Situacions
Meteorològiques de Perill (SMP), associades a una codificació de tipus semafòric, amb les quals s’activen
les diferents situacions de prealerta, alerta i emergència.
Situacions Meteorològiques de Perill associades al risc per vent
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de SMP quan es preveu la superació d’uns
llindars específics associats a la velocitat del vent. Per a aquest meteor, s’estableixen el llindar alt i el
llindar baix:

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Meteor
Velocitat del vent

Llindar baix
Ratxa màxima de 20 m/s
(72 km/h)

Llindar alt
Ratxa màxima de 30 m/s
(108 km/h)

Quan es realitza la predicció en una SMP, el SMC avalua la probabilitat d’ocurrència de la superació de
llindar corresponent, classificant la probabilitat en:
-

Probabilitat Alta: Probabilitat superior al 70%
Probabilitat Mitjana: Probabilitat entre el 30% i el 70%
Probabilitat Baixa: Probabilitat entre el 10% i el 30%
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Amb aquestes dues magnituds, s’avalua el Grau de Perill, que té una escala del 0 al 6, amb un codi
semafòric de 4 colors.
Codi
color

Tipus de perill

Grau de perill

Sense Perill
Perill Moderat
Perill Alt
Perill Molt Alt

0
1–2
3–4
5–6

Lli

LLIND

4

5

6

LLINDAR

1

2

3

0

07/10/2021
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SENS
B

M

A

Pro

Basat en aquests parametres, es poden emetre des de el CECAT avisos per Prealerta, Alerta o
Emergència, segons l’avis arribi per una previsió meteorologica, per condicions hidrologiques o per altres
situacions, en els següents casos:
Situació de prealerta

Previsió meteorològica

MERCE ESTEVE PI
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Es poden donar situacions de Prealerta amb els següents supòsits:

- SMP per velocitat del vent de grau 2

Aquesta situació no fa que s’activi el Pla de vent.
Situació d’alerta

Previsió meteorològica
- SMP per velocitat del vent de grau 3 o superior.

Altres situacions
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Es poden donar situacions d’alerta, i l’activació del Pla en Alerta amb els següents supòsits:
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- El vent està provocant danys poc importants
d’abast territorial limitat.
- Després d’una situació on el vent ha provocat
danys importants i amb un abast territorial extens.

Situació d’emergència
Es poden donar situacions d’emergència, i l’activació del pla d’emergències amb els següents supòsits:
Altres situacions
El vent està provocant danys importants i amb un
abast territorial extens.
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Coordinació amb l’Ajuntament en les situacions de Prealerta, Alerta i Emergència
El servei de neteja viària es coordinarà, mitjançant la figura del Cap de Contracte, amb l’Ajuntament de
Begues, Protecció Civil i/o la Policia Local, per tal de destinar els recursos necessaris per a la prevenció
dels riscos associats a les ventades, així com a la resolució d’incidències provocades durant qualsevol de
les tres situacions.

MERCE ESTEVE PI
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Dotació de recursos, horaris de treball i actuacions
Per a situacions en les que, per causa del vent s’activi el Pla de Vent, es disposarà de tots els mitjans
humans i materials necessaris les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, sota la coordinació del Cap de
Contracte, que serà el principal interlocutor amb l’Ajuntament, tant per la recepció d’avisos, com per a la
comunicació d’informació referent a l’execució de les tasques i la seva resolució.
La dotació de mitjans humans i materials es basarà en la disponibilitat de mitjans de la contracta. En cas
de necessitat, es complementarà amb mitjans propis o externs, per tal de fer front a qualsevol situació i a
qualsevol franja horària.
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Els principals serveis que es reorganitzaran per a fer front als episodis d’emergència seran els equips de
serveis ordinaris com es mostra a continuació:
Prealerta
Durant la fase de Prealerta, els equips mantindran la seva dotació i horaris, així com les seves tasques.
Alerta
En la Fase d’Alerta es reestructuraran els serveis atenent a les condicions meteorològiques. Es duran a
terme principalment tasques preventives, per a reduir els riscos associats al vent.
A més, també es realitzaran tasques de recuperació després d’una Fase d’Emergència, amb l’objectiu de
retornar la ciutat a la normalitat el més aviat possible.
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Equip

Sector

Dotació, horaris i actuacions
La dotació horaris tasques es mantindrà.

Ús intensiu

Escombrada
mixta

Equip

Les tasques a realitzar es centraran en la retirada de
residus que es trobin presents en les vies públiques
com cantonades i zones on es dipositin residus a
causa del vent

Intensitat Mitja
Es vigilarà i controlarà que els contenidors de la seva
zona estiguin correctament ubicats i frenats.
Intensitat Lleu

Després d’una Fase d’Emergència, es centraran els
serveis en tasques de recuperació.

Sector

Dotació, horaris i actuacions

07/10/2021
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L'equip de brigada multifunció serà el primer equip
en actuar, per a poder actuar amb la major celeritat
en el cas de que es produeixi una Fase d’emergència.

Brigada
multifunció

Tot el municipi

Les tasques a realitzar es centraran en buidat de
papereres, així com la retirada de residus que es
trobin presents en les vies públiques com
cantonades i zones on es dipositin residus a causa
del vent

Després d’una Fase d’Emergència, es centraran els
serveis en tasques de recuperació.
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Es vigilarà i controlarà que els contenidors de la seva
zona estiguin correctament ubicats i frenats.
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Emergència
En una situació d’emergència, les dotacions d’equips per a atendre aquesta situació es modificaran per a
actuar en aquells punts on sigui necessari. Les dotacions d’equips es reorganitzaran en tres tipus
d’actuacions:
•

Escombrat amb mitjans mecànics, format pels equips de
o

•

Escombrada mixta.

Altres equips necessaris, format pels equips de:
o

Brigada multifunció

Les actuacions a realitzar en fase d’emergència son les següents:
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Actuació

Actuacions
immediates

Equips

Tasques durant la pluja
Atenció d’emergències provocades pel vent
(desplaçament de contenidors, caiguda
d’objectes, caiguda d’arbres, etc.)

Brigada multifunció

Netejar les cantonades i llocs on es dipositin
els residus a causa del vent.
Buidatge de papereres.

Escombrada
amb mitjans
mecànics

Escombrada
mecanitzada
Escombrada mixta

Controlar que els contenidors de la seva
zona estiguin correctament ubicats i
frenats.
Netejar les cantonades i llocs on es dipositin
els residus a causa del vent.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Neteja de ponts i accessos al municipi

Una vegada s’ha passat l’episodi de fase d’emergència, els serveis tornaran a la fase d’alerta, per a
realitzar tasques de recuperació. En quant s’hagi declarat que no existeix perill, i no existeixi un avís
d’Alerta, tots els equips recuperaran la seva dotació, horaris i àmbits d’actuació ordinaris.
Protocol general de funcionament
Davant de qualsevol de les situacions d’activació del Pla de Vent que s’esdevinguin, el Cap de Contracte
es mantindrà en constant contacte amb els responsables de l’Ajuntament per tal de, un cop rebut l’avís,
decidir la composició dels equips per fer front a cada situació, i els coordinarà per tal d’actuar amb la
màxima eficiència i rapidesa possible.
La proposta del protocol enfoca tres possibles situacions segons la fase en la que es trobi l’emergència:
-

En la Fase de Prealerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’alerta o d’emergència,
el Cap de Contracte planificarà les actuacions a realitzar en el cas de que es declari una situació
d’Alerta o d’Emergència.
En la mesura del possible, es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte
d’aquestes situacions, com per exemple el buidat de papereres, entre d’altres.

-

En la Fase d’Alerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’emergència, el Cap de
Contracte, preveurà els equips disponibles, per tal de, en el moment que es produeixi la situació
d’emergència, es pugui actuar amb la major celeritat i eficiència possible.
Es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte d’aquestes situacions, com per
exemple el buidat de papereres, entre d’altres.

-

En la Fase d’Emergència, el Cap de Contracte posarà a disposició tots els mitjans humans i
materials disponibles, per tal de dur a terme totes les accions correctives necessàries. Aquestes
actuacions tenen l’objectiu de que, en el menor temps possible, i sempre que així ho autoritzin
Protecció Civil, els Serveis Tècnics Municipals i/o la Policia Local, es puguin restablir les
condicions de normalitat dels espais públics afectats que facin possible el seu ús.
Una vegada finalitzada la Fase d’Emergència es tornarà a activar la Fase d’Alerta, fins que la
situació al municipi de Begues s’hagi normalitzat
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Situació normal i sense perill

Fase de
Prealerta
Coordinació Cap de
Contracte i Serveis
Tècnics Municipals

Coordinació Cap de
Contracte i Serveis
Tècnics Municipals

Planificació
operativa per a fase
d’alerta
i
fase
d’emergència

Planificació
operativa per a fase
d’emergència

Tasques preventives

Tasques preventives

Alcaldessa
07/10/2021

Fase
d’Emergència

Fase d’Alerta

Mesures
recuperació

de

Coordinació Cap de
Contracte i STM,
Protecció Civil i/o
Policia Local

Actuacions per a
restablir la normal
situació a la ciutat
Actuacions
coordinades amb
altres grups logístics

Durant les comunicacions entre l’Ajuntament i el Cap de Contracte, es definiran les àrees d’actuació
prioritària. En cas que no sigui possible aquesta definició prèvia, s’actuarà per defecte en les següents
zones:
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•

Zones que pateixen major afectació en cas de vent i població que pugui veure’s afectada per
incidències resultants de l’emergència, tenint en compte els elements especialment vulnerables:
o Centres escolars
o Centres sanitaris
o Residencies
o Habitatges aïllats
o Zones industrials
• Carreteres. Els problemes de trànsit son una de les principals conseqüències de les inclemències
meteorològiques i poden deixar els nuclis poblacionals aïllats. S’identifiquen els punts o rutes on
cal actuar de forma prioritària:
o Accessos principals al municipi
o Carreteres amb zones boscoses properes
Durant l’execució de les tasques d’actuació excepcionals i/o d’emergència, el Cap de Contracte informarà
en tot moment als responsables de l’Ajuntament del nivell d’execució de les mateixes i dels possibles
imprevistos o dificultats que vagin sorgint.
Una vegada executades les tasques, SERSA emetrà un informe de tasques executades, amb el detall dels
recursos destinats, el temps d’execució, dificultats, imprevistos, hora exacta de finalització dels treballs,
etc., així com un informe amb propostes d’actualització del llistat d’elements vulnerables.
Documentació generada
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SERSA un cop resulti adjudicatària, redactarà el Pla i Protocol d’Actuació per a Situacions de Vent (V-151).
Aquest document es perfeccionarà durant els 12 primers mesos del contracte i es lliurarà als Serveis
Tècnics Municipals per a la seva avaluació i aprovació. Un cop a l’any, es revisarà aquest pla i protocol
d’actuació, per a ajustar-lo a les necessitats reals de la ciutat.
A continuació es mostra l'índex de la primera versió del Pla i Protocol d’Actuació, que servirà com a model
i punt de partida del document definitiu en cas de resultar adjudicataris del servei. També s’inclou el model
d’informe per a episodis d’activació del pla de vent.

PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE VENT

ÍNDEX

07/10/2021

Alcaldessa

1.-INTRODUCCIÓ. ACTIVACIÓ DEL PLA I AVISOS

2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI
2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
2.2. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

2.3. DADES DE POBLACIÓ
2.4. CLIMATOLOGIA

3. ANÀLISI DE RISC I VULNERABILITAT MUNICIPAL
3.1. RISCOS ESPECIALS

4. ORGANITZACIÓ DEL PROTOCOL.
4.1. ESTRUCTURA
4.2. ACTUACIONS
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3.2. DEFINICIÓ DE CAMPANYES INFORMATIVES
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5. PLA DE RECUPERACIÓ
5.1. PROCEDIMENT PER A LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE DANYS
5.2. MESURES DE RECUPERACIÓ
ANNEX I – INFORME D’ACTIVACIÓ PLA

PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE VENT

Data informe:
__/__/____

INFORME ACTIVACIÓ PLA

Data i hora inici: __/__/___ __:__
Data i hora fi: __/__/__ __:__

Tasques realitzades fora del
servei ordinari

Dotació

Horari

Equip modificat

07/10/2021
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Fase de Prealerta
Avís amb comunicació:

Annex I
V-151 Ed. 2

Fase d’Alerta

Data i hora inici: __/__/___ __:__
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Avís activació Pla de Vent:
Tasques
realitzades

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació

Avís activació Pla de Vent:
Tasques
realitzades

Equip modificat

Data i hora inici: __/__/___ __:__

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació
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Fase d’Emergència

Horari
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Observacions i comentaris:

Incidències rebudes i resolució:

1.5.3.

Pla de neu i gel

El Pla de neu i gel es aquell que s’aplicarà en els casos de nevades o gelades, que puguin causar una
situació anòmala en el normal funcionament del municipi.

07/10/2021
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Aquestes situacions poden provocar principalment dificultats de circulació, talls de carreteres, aïllament
de nuclis de població, restricció de serveis bàsics, talls de subministrament, entre d’altres.
El Pla de neu i gel s’activarà en aquells casos en que des de l’Ajuntament es comuniqui que el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un comunicat associat al risc per neu i gel, que provoqui un
nivell de Situació Meteorològica de Perill (SMP) que activi una alerta o emergència al municipi de Begues.
Situacions de prealerta, alerta i emergència
El Pla Especial d’Emergències de risc per neu a Catalunya (NEUCAT) estableix les diferents Situacions
Meteorològiques de Perill (SMP), associades a una codificació de tipus semafòric, amb les quals s’activen
les diferents situacions de prealerta, alerta i emergència.
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Situacions Meteorològiques de Perill associades al risc de neu i gel
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de SMP quan es preveu la superació d’uns
llindars específics associats a la acumulació de neu. Per a aquest meteor, s’estableixen el llindar alt i el
llindar baix:
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Meteor
Neu acumulada en 24 hores
(cota inferior a 300m)
Neu acumulada en 24 hores
(entre 300m i 600m)

Llindar baix

Llindar alt

Gruix ≥ 0 cm

Gruix > 5 cm

Gruix > 2 cm

Gruix > 15 cm

Quan es realitza la predicció en una SMP, el SMC avalua la probabilitat d’ocurrència de la superació de
llindar corresponent, classificant la probabilitat en:
-

Probabilitat Alta: Probabilitat superior al 70%
Probabilitat Mitjana: Probabilitat entre el 30% i el 70%
Probabilitat Baixa: Probabilitat entre el 10% i el 30%

Amb aquestes dues magnituds, s’avalua el Grau de Perill, que té una escala del 0 al 6, amb un codi
semafòric de 4 colors.
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Codi
color

Tipus de perill

Grau de perill

Sense Perill
Perill Moderat
Perill Alt
Perill Molt Alt

0
1–2
3–4
5–6

Lli

LLIND

4

5

6

LLINDAR

1

2

3

0

SENS
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B

M

A

Pro

Basat en aquests parametres, es poden emetre des de el CECAT avisos per Prealerta, Alerta o
Emergència, segons l’avis arribi per una previsió meteorologica, per condicions hidrologiques o per altres
situacions, en els següents casos:
Situació de prealerta
Es poden donar situacions de Prealerta amb els següents supòsits:
Previsió meteorològica
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- SMP per acumulació de neu de grau 1
Aquesta situació no fa que s’activi el Pla de neu.
Situació d’alerta
Es poden donar situacions d’alerta, i l’activació del Pla en Alerta amb els següents supòsits:
Previsió meteorològica

Situació d’emergència
Es poden donar situacions d’emergència, i l’activació del pla d’emergències amb els següents supòsits:
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- SMP per acumulació de neu de grau 2, 3 o 4

Previsió meteorològica
- SMP per acumulació de neu de grau 5 o 6.
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Altres situacions
Afectacions greus a xarxa viaria o ferroviària, o a
serveis bàsics

Coordinació amb l’Ajuntament en les situacions de Prealerta, Alerta i Emergència
El servei de neteja viària es coordinarà, mitjançant la figura del Cap de Contracte, amb l’Ajuntament de
Begues, Protecció Civil i/o la Policia Local, per tal de destinar els recursos necessaris per a la prevenció
dels riscos associats a les inundacions per pluges, així com a la resolució d’incidències provocades durant
qualsevol de les tres situacions.

Dotació de recursos, horaris de treball i actuacions
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Per a situacions en les que, per causa de la neu o presencia de gel s’activi el Pla de Neu i Gel, es disposarà
de tots els mitjans humans i materials necessaris les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, sota la
coordinació del Cap de Contracte, que serà el principal interlocutor amb l’Ajuntament, tant per la recepció
d’avisos, com per a la comunicació d’informació referent a l’execució de les tasques i la seva resolució.
La dotació de mitjans humans i materials es basarà en la disponibilitat de mitjans de la contracta. En cas
de necessitat, es complementarà amb mitjans propis o externs, per tal de fer front a qualsevol situació i a
qualsevol franja horària.
Els principals serveis que es reorganitzaran per a fer front als episodis d’emergència seran els de neteja
viària i els serveis de neteja de punts negres. Més concretament els equips de serveis ordinaris es
reorganitzaran com es mostra a continuació:
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Prealerta
Durant la fase de Prealerta, els equips mantindran la seva dotació i horaris, així com les seves tasques.
Només en el cas de la Neteja amb aigua a pressió, si les condicions meteorològiques no ho permeten, es
modificaran per altres serveis amb la mateixa dotació i horari.
En aquesta fase, el servei es dotarà d’un dipòsit de sal al parc central, per a que, en el cas de que s’activi
el Pla de Neu en fase d’alerta o d’emergència, ja es disposi de la sal necessària per a realitzar les tasques
d’escampat de sal.
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Alerta
En la Fase d’Alerta es reestructuraran els serveis atenent a les condicions meteorològiques. Es duran a
terme principalment tasques preventives, per a reduir els riscos associats a la neu acumulada i el gel.
A més, també es realitzaran tasques de recuperació després d’una Fase d’Emergència, amb l’objectiu de
retornar el municipi a la normalitat el més aviat possible.
Equip

Sector

Escombrada
mixta

Ús intensiu

Dotació, horaris i actuacions
La dotació, els horaris i tasques es mantindrà.
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En cas de que comenci a nevar, s’equiparà als equips
d’escombrada mixta amb cadenes per a retirar els
vehicles cap a la nau i es planificaran els serveis per
a quan no hi hagi presencia de neu, es puguin
realitzar tasques de recuperació.
Després d’una Fase d’Emergència, es centraran els
serveis en tasques de recuperació.

Equip

Sector

Dotació, horaris i actuacions
L'equip de brigada multifunció serà el primer equip
en actuar, per a poder actuar amb la major celeritat
en el cas de que es produeixi una Fase d’emergència.

Brigada
multifunció

Tot el municipi

Es seguiran atenent els serveis ordinaris d’aquests
equips.

Alcaldessa
07/10/2021

L’equip s’equiparà amb pales quadrades i els
vehicles portaran cadenes per a situacions amb neu
acumulada en els carrers i carreteres.

Emergència
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En una situació d’emergència, les dotacions d’equips per a atendre aquesta situació es modificaran per a
actuar en aquells punts on sigui necessari. Les dotacions d’equips es reorganitzaran en:
•

Equip d’actuació immediata
o Brigada multifunció

•

Escombrat amb mitjans mecànics, format pels equips de
o Escombrada mixta

Les actuacions a realitzar en fase d’emergència son les següents:
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Brigada multifunció
•
•
•

Realitzaran les tasques de neteja viària amb pala de mà i escampant sal.
Es centraran les actuacions en els punts més vulnerables del municipi, com son els
centres escolars, centres sanitaris, entre d’altres.
Els vehicles utilitzaran cadenes.

Escombrada mixta
•
•

No es podran realitzar els serveis previstos per aquests equips.
Realitzaran tasques de neteja viària amb pala de mà i escampant sal.
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Altres neteges especials
•
•
•
•
•
•
•

No es podran realitzar els serveis previstos per aquests equips.
Els vehicles utilitzaran cadenes.
Realitzaran tasques de neteja viària amb pala de mà i vehicles equipats amb
escampadores de sal.
S’escamparà sal amb l’escampador de sal, així com amb mètodes manuals.
Realitzaran les tasques de recuperació de les condicions vials normals amb l’ús de la
pala llevaneus.
Els equips s’equiparan amb pales quadrades per a la retirada de neu en voreres.
Els vehicles utilitzaran cadenes.

Una vegada s’ha passat l’episodi de fase d’emergència, els serveis tornaran a la fase d’alerta, per a
realitzar tasques de recuperació. En quant s’hagi declarat que no existeix perill, i no existeixi un avís
d’Alerta, tots els equips recuperaran la seva dotació, horaris i àmbits d’actuació ordinaris.

MERCE ESTEVE PI

Davant de qualsevol de les situacions d’activació del Pla de Neu i Gel que s’esdevinguin, el Cap de
Contracte es mantindrà en constant contacte amb els responsables de l’Ajuntament per tal de, un cop
rebut l’avís, decidir la composició dels equips per fer front a cada situació, i els coordinarà per tal d’actuar
amb la màxima eficiència i rapidesa possible.
La proposta del protocol enfoca tres possibles situacions segons la fase en la que es trobi l’emergència:
-

En la Fase de Prealerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’alerta o d’emergència, el
Cap de Contracte planificarà les actuacions a realitzar en el cas de que es declari una situació d’Alerta
o d’Emergència.
En la mesura del possible, es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte d’aquestes
situacions, com per exemple el buidat de papereres, o la distribució de sal, entre d’altres.

-

En la Fase d’Alerta, quan es comuniqui que es pot donar una situació d’emergència, el Cap de
Contracte, preveurà els equips disponibles, per tal de, en el moment que es produeixi la situació
d’emergència, es pugui actuar amb la major celeritat i eficiència possible.
Es realitzaran tasques preventives per tal de disminuir l’impacte d’aquestes situacions, com per
exemple el buidat de papereres, o la distribució de sal, entre d’altres.

-

En la Fase d’Emergència, el Cap de Contracte posarà a disposició tots els mitjans humans i materials
disponibles, per tal de dur a terme totes les accions correctives necessàries. Aquestes actuacions
tenen l’objectiu de que, en el menor temps possible, i sempre que així ho autoritzin Protecció Civil, els
Serveis Tècnics Municipals i/o la Policia Local, es puguin restablir les condicions de normalitat dels
espais públics afectats que facin possible el seu ús.
Una vegada finalitzada la Fase d’Emergència es tornarà a activar la Fase d’Alerta, fins que la situació
al municipi de Begues s’hagi normalitzat.
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Protocol general de funcionament
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Situació normal i sense perill
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Fase de
Prealerta
Coordinació Cap
de Contracte i
Serveis
Tècnics
Municipals

Coordinació Cap
de Contracte i
Serveis
Tècnics
Municipals

Coordinació Cap
de Contracte i
STM,
Protecció
Civil i/o Policia
Local

Planificació
operativa per a
fase d’alerta i fase
d’emergència

Planificació
operativa per a
fase d’emergència

Actuacions per a
restablir la normal
situació a la ciutat

Tasques
preventives

Tasques
preventives

Mesures
recuperació
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Fase
d’Emergència

Fase d’Alerta

de

Actuacions
coordinades amb
altres grups
logístics

Durant les comunicacions entre l’Ajuntament i el Cap de Contracte, es definiran les àrees d’actuació
prioritària. En cas que no sigui possible aquesta definició prèvia, s’actuarà per defecte en les següents
zones:
•

Zones que pateixen major afectació en cas d’acumulació de neu i gel i població que pugui veure’s
afectada per incidències resultants de l’emergència, tenint en compte els elements especialment
vulnerables:
o Centres escolars
o Centres sanitaris
o Residencies
o Nuclis i habitatges aïllats
o Zones industrials
• Carreteres. Els problemes de trànsit son una de les principals conseqüències de les inclemències
meteorològiques i poden deixar els nuclis poblacionals aïllats. S’identifiquen els punts o rutes on
cal actuar de forma prioritària:
o Accessos i vials principals al municipi
o Carreteres d'enllaç a les urbanitzacions
Durant l’execució de les tasques d’actuació excepcionals i/o d’emergència, el Cap de Contracte informarà
en tot moment als responsables de l’Ajuntament del nivell d’execució de les mateixes i dels possibles
imprevistos o dificultats que vagin sorgint.
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Una vegada executades les tasques, SERSA emetrà un informe de tasques executades, amb el detall dels
recursos destinats, el temps d’execució, dificultats, imprevistos, hora exacta de finalització dels treballs,
etc., així com un informe amb propostes d’actualització del llistat d’elements vulnerables.
Documentació generada
SERSA un cop resulti adjudicatària, redactarà el Pla i Protocol d’Actuació per a Situacions de Neu i Gel (N151). Aquest document es perfeccionarà durant els 12 primers mesos del contracte i es lliurarà als Serveis
Tècnics Municipals per a la seva avaluació i aprovació. Un cop a l’any, es revisarà aquest pla i protocol
d’actuació, per a ajustar-lo a les necessitats reals de la ciutat.
A continuació es mostra l'índex de la primera versió del Pla i Protocol d’Actuació, que servirà com a model
i punt de partida del document definitiu en cas de resultar adjudicataris del servei. També s’inclou el model
d’informe per a episodis d’activació del pla de neu i gel.
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PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE NEU I GEL

ÍNDEX
1.-INTRODUCCIÓ. ACTIVACIÓ DEL PLA I AVISOS

2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI
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2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
2.2. OROGRAFIA I HIDROLOGIA
2.3. DADES DE POBLACIÓ
2.4. CLIMATOLOGIA

3. ANÀLISI DE RISC I VULNERABILITAT MUNICIPAL
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3.1. RISCOS ESPECIALS
3.2. DEFINICIÓ DE CAMPANYES INFORMATIVES

4. ORGANITZACIÓ DEL PROTOCOL.
4.1. ESTRUCTURA
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PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS DE NEU I GEL

Data informe:
__/__/____
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INFORME ACTIVACIÓ PLA
Fase de Prealerta
Avís amb comunicació:

El Secretari
07/10/2021
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

Data i hora inici: __/__/___ __:__
Data i hora fi: __/__/__ __:__

Tasques realitzades fora del
servei ordinari

Dotació

Horari

Fase d’Alerta

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació

Fase d’Emergència

Horari

Equip modificat

Data i hora inici: __/__/___ __:__

Avís activació Pla de Neu i Gel:
Tasques
realitzades

Equip modificat

Data i hora inici: __/__/___ __:__

Avís activació Pla de Neu i Gel:
Tasques
realitzades

Annex I
N-151 Ed. 2

Dotació

Data i hora fi: __/__/__ __:__
Zona actuació
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Pla per esdeveniments puntuals no previstos
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SERSA realitzarà el servei de brigada immediata, que tindrà l’obligació d’atendre a esdeveniments
puntuals no previstos com per exemple:
•
•
•
•
•
•

Accidents de trànsit.
Taques d’oli, com a conseqüència d’accidents de transit o presents a la calçada
Actes vandàlics.
Acumulacions de residus o llots
Abocaments a la via pública.
Altres incidències que determini l’Ajuntament.

L’equip d’intervenció immediata serà polivalent i podrà realitzar qualsevol tasca de neteja viària per tal de
mantenir en bon estat la via pública i prevenir accidents als usuaris del servei en tot l’àmbit territorial del
municipi de Begues.
Coordinació amb l’Ajuntament en les situacions d'esdeveniments puntuals no previstos
El servei de neteja viària es coordinarà, mitjançant la figura del Cap de Contracte, amb l’Ajuntament de
Begues, Protecció Civil i/o la Policia Local, per tal de destinar els recursos necessaris per a la prevenció
dels riscos associats a l’esdeveniment, així com a la resolució d’incidències provocades durant la situació.
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Protocol general de funcionament
Aquests equip es crearà, en principi, amb la reorganització del servei de Brigada multifunció a no ser que
l’esdeveniment requereixi més mitjans personals. Disposaran de tots els vehicles per realitzar les tasques
amb el millor mitjà disponible, així com totes les eines i útils necessaris (escombres de diferents mides,
raspalls, palmeres, bosses, caixa per a la recollida d'animals morts, sepiolita, etc.). A més disposaran de
telèfon Smartphone, amb localitzador (GPS) i aplicació mòbil, tant per a la confecció de ordres de treball,
com la comunicació i resolució d'incidències. Amb aquest sistema SERSA garantitza l'actuació immediata
de l'equip en l'horari laboral.
La distribució de l’escombrada mixta en torns de matí i tarda permetrà en cas d'emergència disposar d'un
equip de forma immediata en moltes més franges del dia.
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A més, també es detectaran possibles actuacions no planificades mitjançant les xarxes socials.

Personal

COMPOSICIÓ UNITARIA DEL SERVEI DE BRIGADA D'INTERVENCIÓ INMEDIATA
Elements de
Elements de
comunicació
Vehicle / Equip
comunicació
informatius i de
tecnològics
seguretat
1 Vehicle lleuger elèctric DSFK

1 Desbrossador elèctrica
Smartphone amb
aplicació mòbil amb
control de presència,
mobilitat, gestió
incidències i emissió
de part diari

2 Operaris

1 Bufador elèctric

MERCE ESTEVE PI
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EPIs

Altres accessoris de
senyalització

Útils i altres eines

Escombres, cabassos,
bosses, kit higiènic
sanitari residus canins
i xeringues i en general
totes les eines i útils
de treball necessari.

Roba de treball, calçat de seguretat, guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de
protecció, protector auditiu, casc de seguretat.

Documentació generada
SERSA informarà als STM tant bon punt la incidència hagi quedat resolta i realitzarà un informe després
de cada actuació realitzada per la brigada d'intervenció immediata. A continuació es mostra el model
d’informe per a esdeveniments puntuals no previstos.

INFORME D'ACTUACIÓ PER
SITUACIONS D' ESDEVENIMETS
PUNTUALS NO PREVISTOS
Avís amb comunicació:

Annex I
EP-151 Ed. 1
Data informe:
__/__/____

Data i hora inici: __/__/___ __:__
Data i hora fi: __/__/__ __:__
Dotació

Horari

Equip modificat
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Tasques realitzades

SERSA posarà a disposició del contracte
Per donar cobertura al servei en casos d’emergència SERSA posa a disposició del municipi de Begues
tot el material en propietat del qual disposa en reserva a diferents municipis en cas de ser necessari.
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A més, posa a disposició del servei els vehicles i altre equipament del servei, propietat de SERSA, per a
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MERCE ESTEVE PI

Nom

Descripció

Imatge

1

Furgó taller

Furgoneta Taller FIAT DOBLO
CARGO 1.3 MJET 90 CV DIESEL

1

Furgoneta amb equip Skidmate

Furgoneta caixa tancada Iveco Daily
35S14V amb equip desmontable de
projecció d'abrasius

Equip de neteja de grafits SKIDMATE 3 / M20.

1

Furgoneta equip aigua calenta

Furgoneta caixa tancada Iveco Daily
35S14V amb equip d'agua calenta a
pressió

Equip d'aigua calenta d'altes prestacions amb dipòsit
de 1000 litres

1

Plataforma elevadora tipus
tisora 

Plataforma elevadora tipus tisora
I TECO X20 Upright. 340 kg de
capacitat i 12 m d'alçada de treball.

Plataforma per l'accés a zones de treball amb
dificultat d'accessibilitat

1

Plataforma elevadora sobre
camió.

Braç articulat amb cistell sobre
Nissan Cabstar 200 K i altura de
treball de 20 m.

Plataforma sobre camió per a l'accés a zones de
treball amb dificultat d'accessibilitat

Ut

Nom

Descripció

Imatge

Observacions

1

Camió caixa oberta amb grúa

Camió grua de 18 Tn de MMA equipat
amb grua

Equipament versàtil per a serveis de col·locació de
contenidors, recollida de poda, abocaments, suport a
actes i celebracions, transport de plataforma
elevadora i un altre equipament tècnic

1

Camió portacontenidors
basculant i ganxo

Camió portacontenidors basculant i
ganxo Renault Premium 280 CV

Vehicle específic per a la retirada de contenidors per
a neteges de solars i retirada de grans volums
d'abocaments

5

Contenidors industrials

Contenidors industrials

Equipament per a tasques de neteja de solars,
retirada de grans volums d'abocaments, situacions
d'emergència

1

Retroexcavadora

Retroexcavadora JCB 3CX 4T

Equipament per a tasques de neteja de solars,
moviment de terres, retirada de grans volums
d'abocaments, situacions d'emergència

Ut

Nom

Descripció

Imatge

Observacions

1

Toyota Hilux Pick-Up

Toyota Hilux Pick-Up

Vehicle 4x4 de suport a situacions d'alerta i
emergències. Adaptable a pala llevaneus i "salt
spreader" (aplicació de sal) per a situacions de gel i
nevades.

1

Pala llevaneus

Pala llevaneus amb elements
d'adaptació a vehicles Meyer Drive
Pro

Adaptable a Toyota Hilux. Alçada: 800 mm; amplada:
2500 mm; pes: 340 kg.

1

Escampador automàtic de sal

Escampador automàtic Salt Dogg
SHPE.

Per aplicació de sal, i barreja de sal i sorra. Tremuja
de polietilè. Cargol sense-fi. Disc esparcidor
desmuntable. Consola a l'interior del vehicle. Vibrador
de tremuja. Per muntatge sobre Toyota Hilux

1

Grup elèctric 9,6 kW, 230 V.
Motor

Grup elèctric 9,6 kW, 230 V. Motor /
alternador muntat sobre amortidors
antivibratoris en xassís tubular

Portàtil per a utilitzar com a maquinària auxiliar en
cas necessari (col·locació papereres,etc)
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Observacions
Vehicle taller per a tasques de manteniment i
reparació de contenidors, recollida d'animals morts
(incorpora bagul frigorífic)
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Ut
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1.5.5.

Protocols d’actuació Covid-19

SERVEIS REUNITS disposa del seu propi protocol COVID19 actualitzat a data 08.03.2021 i redactat en
col·laboració amb el servei de prevenció de riscos laborals EUROPREVEN, amb el següent contingut:
1. OBJECTE
2. ABAST
3. NORMATIVA APLICABLE
4. DEFINICIONS
5. METODOLOGIA D'AVALUACIÓ
6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
7. MESURES PREVENTIVES I PLANITICACIÓN DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES
8. INFORMACIÓ

Alcaldessa

10. PLA DE CONTINUÏTAT

07/10/2021

9. FORMACION

12. CONTACTES ESTRETS

11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

13. PERSONAL AMB SÍMPTOMES
14. ACTUACIÓ DAVANT CASOS POSITIUS

MERCE ESTEVE PI
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ANNEX 1: CARTELLS INFORMATIUS
ANNEX 2: PROTOCOLS DE NETEJA CENTRE
ANNEX 3: PROTOCOLS DE NETEJA VEHICLES I EQUIPS
ANNEX 4: PROTOCOL DE TRACTAMENT DE RESIDUS
Es resumeixen les següents actuacions:
Mesures preventives en centre

El Secretari

•

Establir un pla de neteja i desinfecció de tot el centre: amb la freqüència estipulada en l'Ordre
Ordre SND/386/2020 corresponent: ús obligatori de guants de goma amb lleixiu diluït 1.50,
etanol al 70% o virucida autoritzat.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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o

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/listado_virucidas.pdf

•

Implantació d'un sistema de presa de temperatura per a l'accés a nau.

•

Garantir ventilació adequada del centre de treball: almenys una vegada al dia es mantindran
portes d'entrada, sortides d'emergència, finestres de la nau practicables i oberts durant 15
minuts.
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•

Instal·lar papereres amb tapa, pedal, i bossa d'escombraries, la neteja de les quals haurà de
realitzar-se almenys diàriament.

•

Pla d'espais comuns: organitzar i distribuir el mobiliari d'espais comuns (vestuari, office etc.) de
manera que es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 1,5 metres.

•

Establir zones d'entrada i sortida diferenciada per a evitar aglomeracions de personal i garantir
distància de seguretat.

•

En espais de reduïdes dimensions: Quan l'espai sigui reduït, establir de manera comprensible i
senyalitzar en cas possible les distàncies de seguretat o en defecte d'això, pel cas de la
impossibilitat d'adquirir en la situació actual senyalització, situar medis físics de separació.

•

Limitar l'ús de banys, inhabilitant aquells contigus que no respectin una separació mínima de 1,5
metres.

•

L'entrada als vestuaris serà escalonada, de tal forma que permeti mantenir l'aforament màxim
establert garantint la distància de seguretat.

•

S'habilitaran solucions hidroalcohòliques o aigua i sabó per a la rentada de mans en els accessos,
lavabos, espais destinats al consum de begudes o menjars, vestuaris, punts de fitxatge, etc. o
espais similars (tant en accedir com en abandonar aquestes zones) establint franges horàries
entre cada canvi de torn de treball, per a evitar coincidir en aquest espai els treballadors de tots
dos torns.

•

S'implantaran cartells informatius especificant: Mesures preventives, mesures d'higiene centre,
mesures d'higiene vehicle, actuació en cas de positiu o contacte estret.

Mesures preventives per a vehicles i equips
•

S'organitzaran els serveis per a la creació de grups bombolla en cada vehicle.

•

Es dotarà als vehicles de sistemes de desinfecció ambiental de caràcter virucida.

•

Els treballadors hauran de desinfectar els vehicles i equips amb un virucida autoritzat després de
cada servei.

•

Es farà lliurament de fitxes informatives detallant els punts del vehicle a desinfectar.

•

Es farà lliurament d'equips específics per a la desinfecció dels vehicles.

•

S'assignarà, en la mesura que sigui possible, equips individualitzats a fi de limitar o eliminar
l'intercanvi entre treballadors.

•

Serà obligatori l'ús de màscara dins del vehicle.

Mesures Preventives per a treballadors
•

Establir protocols d'actuació en cas de positiu o per contacte estret amb positiu COVID.

•

En cas que un treballador doni positiu per COVID19 es realitzaran tests antígens a tots el personal
que comuniqui contacte estret.

•

Es planificarà el servei prioritzant el mínim contacte amb altres treballadors.
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•

Garantir que el personal sensible al COVID19 (majors de 60 anys, embarassades, malaltia
cardiovascular/HTA, diabetis, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en
tractament actiu), ho informin l'empresa (sense identificar la patologia) a fi que es derivi al servei
de prevenció aliè per a confirmar la sensibilitat i en el seu cas proposar mesures específiques
d'adaptació.

•

Designar a una persona de la direcció del centre per a realitzar la coordinació de les activitats
excepcionals de prevenció durant la crisi del COVID-19, que sigui punt de referència per al conjunt
de les i els treballadors de l'empresa.

•

Quan l'activitat ho permeti i això no generi nous riscos per contaminació del domicili s'incentivarà
als treballadors per a acudir ja uniformats amb la roba de treball des de les seves cases, per a
evitar coincidir en la zona de vestuaris amb el canvi de torn.

•

Es distribuiran els següents equips de protecció:
o

Haurà de quedar evidència del lliurament dels equips

•

S'haurà d'Informar els treballadors sobre:

MERCE ESTEVE PI

o

Símptomes, formes de transmissió.

o

Equips de protecció

o

Mesures preventives i d'higiene personal

o

Possibles situacions

o

Neteja d'uniformes o roba a 60-90 °C usant detergent habitual.

•

Haurà de quedar evidència del va enviar de la informació.

•

Tots els treballadors hauran d'estar formats segons l'article 19 de la llei 31/95 en els riscos i
mesures preventives derivades del COVID. Es dissenya la següent formació telemàtica:

El Secretari
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•
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Màscara higiènica reutilitzable UNEIX EN 0065:2020

o

Conceptes bàsics i mesures preventives:

o

https://drive.google.com/open?id=1cmc5uktiagqi1jkuvsd8x4nnuzdzkfwt

o

Protocols de neteja i desinfecció.

o

https://drive.google.com/open?id=1x53frzbos9huc3cagblpwjpgtfsqpj36

o

Equips de protecció individual: Màscara

o

https://drive.google.com/open?id=1qhxai274jr0f27nq0dyfc6tb_pipsbim

o

Equips de protecció individual: Ulleres i guants

o

https://drive.google.com/open?id=1hoafhhszflmbdcejbgnj9ym-gex7ptk9

Mesures Preventives per a treballadors especialment sensibles
•

Es durà a terme tot l'indicat en l'apartat anterior.
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•

S'haurà d'identificar aquells treballadors inclosos en els grups d'exposició més vulnerables al
contagi que treballin en zones de risc.

•

S'informarà aquests treballadors perquè en cas de presentar alguna simptomatologia (febre, tos
i sensació de falta d'aire) ho comuniqui amb caràcter immediat per a la posada en marxa del
protocol establert enfront del COVID-19.

•

L'empresa minimitzarà en la mesura que sigui possible els contactes amb el treballador, així com
no intercanviar equips o eines.

•

Els/les Treballadors/as especialment vulnerables hauran de ser reubicats a zones de risc de
normalitzat, havent de limitar en el màxim possible les zones de risc i prohibint l'accés a les zones
d'alt risc.

•

Es distribuiran els següents EPIS:
o

Màscara FFP2 amb marcatge CE UNE-EN 149; UNE-EN 143; UNE-EN 140.

o

Guants de protecció risc biològic i químic. Norma EN ISO 374-5.

o

Protecció ocular amb muntura integral UNEIX EN 166

1.6. Programació del servei per sectors de neteja
A continuació es realitza un quadre resum on es pot veure la programació detallada especificant la
combinació dels tractaments proposats a cada sector i l'increment de freqüències ofert per SERSA
respecte al PPTP:

07/10/2021
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Conductor/
Maquinista

Descripció
Sectors

Servei

Alcaldessa

Per

MP

Dia de servei

Horari

HD

Fre (d/s)

DA

HA servei

Nº

HA

Ajudant Viària
Nº

HA

Total
personal

Vehicle/Equip

HA personal Nº

Matí

Lab Anual 12,00

DL+DC+DV

7:30

a 14:30

7,00

3,00

149,50

1.046,50

1

1.046,50

1

1.046,50

2.093,00

1

Escombrada Mixta amb aigua S1

S4

MX1
R2

Matí

Lab Anual 12,00

DM i DJ

7:30

a 14:00

6,50

2,00

99,67

647,83

1

647,83

1

647,83

1.295,67

1

Escombrada Mixta amb aigua S1

S3

MX1
R3

Matí

Lab Anual 12,00

DS

7:30

a 13:30 6,00

1,00

49,83

299,00

1

299,00

1

299,00

598,00

1

DL

15:00

a ####

5,00

1,00

49,83

249,17

1

249,17

1

249,17

498,33

1

15:00

a 18:30

3,50

0,50

24,92

87,21

1

87,21

1

87,21

174,42

1

13:00

a 19:30

6,50

0,50

24,92

161,96

1

161,96

1

161,96

323,92

1

14:00

a 18:00 4,00

0,50

24,92

99,67

1

99,67

1

99,67

199,33

1

14:00

a 19:00

5,00

1,00

49,83

249,17

1

249,17

1

249,17

498,33

1

14:00

a 18:00 4,00

0,50

24,92

99,67

1

99,67

1

99,67

199,33

1

14:00

a 19:30

5,50

0,50

24,92

137,04

1

137,04

1

137,04

274,08

1

14:00

a 17:30

3,50

0,50

24,92

87,21

1

87,21

1

87,21

174,42

1

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R4

Escombrada Mixta amb aigua S7

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R5

Escombrada Mixta amb aigua S5

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R6

Escombrada Mixta amb aigua S10

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R7

Escombrada Mixta amb aigua S13

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R8

Escombrada Mixta amb aigua S8
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Escombrada Mixta amb aigua S3 S12
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Rec

S9

DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes
DS
DM
setmanes
alternes
DC
setmanes
alternes
DV
setmanes
alternes

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R9

Escombrada Mixta amb aigua S11

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R10

Escombrada Mixta amb aigua S6

MX2
Tarda Lab Anual 12,00
R11

Buidat Papereres

Tot el
municipi

PAP

Neteja zones no
urbanitzades

Zones
no urb.

ZNU

Hidroneteja

Tot el
municipi

Embornals
Desbroçat

Nom

Escombradora
aspiració 2m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 2m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 2m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa

HA

1.046,50

647,83

299,00

249,17

87,21

161,96

99,67

249,17

99,67

137,04

87,21

Matí

DL, DM, DV i
Lab Anual 12,00
DS

12:00

a 14:00

2,00

4,00

199,33

398,67

1

398,67

398,67

1

Vehicle elèctric
DFSK

Matí

Lab Anual 12,00

7:30

a 15:00

7,50

1,00

49,83

373,75

1

373,75

373,75

1

Vehicle elèctric
DFSK

373,75

HID

Matí

Lab Anual 12,00 DL+DM+DV

11:00

a 14:00

3,00

3,00

149,50

448,50

1

448,50

448,50

1

Furgó+EAP

448,50

Tot el
municipi

EMB

Matí

Lab Anual 12,00

DJ

7:30

a 14:00

6,50

1,00

49,83

323,92

1

323,92

323,92

1

Tot el
municipi

DBÇ

Matí

Lab Anual 12,00

DLaDV

7:30

a 15:30 8,00

5,00

249,17

1.993,33

Mercat setmanal

S1

MCT

Matí

Lab Anual 12,00

DL

14:00

a 15:00

1,00

1,00

52,14

52,14

Mercat setmanal

S1

MCT

Matí

Lab Anual 12,00

DL

14:00

a 15:00

1,00

1,00

52,14

REP

Matí

Lab Anual 12,00

DV i DS

16:00

a 19:00

3,00

2,00

99,67

Reforç
Matí Lab Estiu 5,00
REP

DLaDJ

16:00

a 19:00

3,00

4,00

83,06

249,17

DG i DF

1

330,00

Servei repàs tarda anual

S1

EA

Servei reforç repàs tarda
estiu

S1

EA

Neteja DG i Festius

S1

EA

DG i
DF

DJ

Matí Fest Anual 12,00

1

1.993,33

1.993,33

1

1

52,14

104,29

1

52,14

1

52,14

52,14

1

299,00

1

299,00

299,00

1

52,14

7:30

a 12:30

5,00

s/cal

66,00

330,00

7:30

a 14:30

7,00

s/calenda
ri

36,00

252,00

1

252,00

1

80,00

Sega

Tot el
municipi

SEG

Matí

Servei
bimestral (6
Lab Anual 12,00
jornades per
actuació)

Bossa hores neteges
extraordinàries

Tot el
municipi

BH
MXT

Matí

Lab Anual 12,00

s/necessitat
s

7:30

a 14:10

6,67

s/nec

11,99

80,00

Matí

s/necessitat
Lab Anual 12,00
s

7:30

a 14:10

6,67

s/nec

23,99

Matí

Lab Anual 1,00

7:30

a 14:30

7,00

6,00

24,92

Matí

Lab Anual 12,00

s/nec

a s/nec

6,67

s/nec

10,00

Tot el
Bossa hores Brigada
BH
municipi MNT
d'intervenció inmediata
Bossa hores caiguda de
Tot el
FLL
municipi
fulles
Bossa hores Actes públics
Tot el
FPOP
municipi
i celebracions

1

249,17

249,17

1

1

330,00

660,00

1

252,00

1

1

80,00

160,00

1

160,00

2

320,00

320,00

1

174,42

1

174,42

174,42

1

66,67

1

66,67

66,67

1

8.418,12

Total servei NV

1

4.650,98

Furgó+EAP
Vehicle elèctric
DFSK
Escombradora
aspiració 5m3 amb
perxa
Vehicle elèctric
DFSK
Vehicle elèctric
DFSK
Vehicle elèctric
DFSK
Escombradora
aspiració 2m3 amb
perxa
Tractora amb equip
sega
Escombradora
aspiració 2m3 amb
perxa
Vehicle elèctric
DFSK
Vehicle elèctric
DFSK
Vehicle elèctric
DFSK

7.553,70 12.204,68

398,67

323,92
1.993,33

52,14

52,14
299,00
249,17

330,00

252,00

80,00

160,00
174,42
66,67

8.418,12

Increment de freqüències ofert per SERSA respecte al PPTP pels tractaments de neteja bàsica:

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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FREQÜÈNCIA SERSA
SECTOR

FREQÜÊNCIA
PLEC

S1

7 dies/setmana

ml totals/ Escombrat Mixta
sector
amb aigua

1.536,10

6 dies/setmana

Neteja en
diumenges i
festius

Neteja en
Neteja en
Neteja mercat
repàs de
repàs de tardes
setmanal
tardes anual
estiu

1 dia/setmana 2 dia/setmana 4 dia/setmana

S2
3 dies/setmana 5.243,75 3 dies/setmana
S3+S4
2 dies/setmana 8.807,69 2 dies/setmana
S12+S13 1 dia/setmana
6.010,43
1 dia/setmana
S5 a S11 0,5 dies/setmana 30.847,84 0,5 dies/setmana
52.445,81

1 dia/setmana
1 dia/setmana
1 dia/setmana
1 dia/setmana
1 dia/setmana

La dotació de personal i maquinària anual és el següent:
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1 dia/setmana

INCREMENT
Neteja buidat
FREQÜÈNCIA OFERT
de papereres
PER SERSA
11 dies/setmana
(Oct a Abr)
15 dies/setmana
(Mai a Set)
4 dies/setmana
3 dies/setmana
2 dies/setmana
1,5 dies/setmana

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Descripció

HA Lab

HA Fest

Total
Hores any

Conductor/Maquinista

4.320,98

330,00

4.650,98

Ajudant Viària
Total hores de personal

7.223,70

330,00

7.553,70

11.544,68

660,00

12.204,68

Total
Hores any

Descripció
Escombradora aspiració 5m3 amb perxa

1.223,23

Escombradora aspiració 2m3 amb perxa

2.403,33

Vehicle elèctric DFSK

3.767,14

Furgó+EAP

772,42

Tractora amb equip sega

252,00

Total hores maquinària

8.418,12

07/10/2021

Alcaldessa

1.7. Tecnologies que milloren l'eficàcia, rendiments i qualitat dels serveis
Es descriuen a continuació les tecnologies i altres elements que milloren l'eficàcia, rendiments i qualitat
dels serveis de neteja viària, classificant-les en diferents blocs:
Neteja amb aigua a pressió
➢

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Signatura 2 de 2

➢
➢
➢
➢

Incorporació a les dues escombradores d’una pèrtiga per a la neteja amb aigua a pressió i neteja
de carrers.
Bomba de rentat d'alta pressió en les dues escombradores.
Bomba hidràulica de triple cos per a l'ús simultani de tercer braç i pèrtigues en les dues
escombradores.
Dipòsit addicional d'aigua en la tolva de les escombradores.
Incorporació de Furgó amb Equip aigua a pressió HID 3200.

Sistema d’escombrat
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Incorporació del tercer raspall en les dues escombradores.
Extensió del ruixat d'aigua per al tercer raspall anterior dret i esquerre.
Inversió de rotació dels raspalls laterals.
Control independent dels raspalls en les dues escombradores.
Elevació dels raspalls i boca d'aspiració de manera automàtica a l'activar-se la marxa enrere.
Tren d'escombrat amb variació de la pressió.
Protecció a cops laterals dels raspalls. Van proveïts d'un sistema d'amortiment de cops que, al
pujar el raspall una pressió superior a la normal de treball, es desplaça evitant la seva deformació
i trencament.

Sistema d'aspiració
➢
➢
➢

Turbines d'aspiració hidràulica d'altes prestacions.
Finestra a terra per visió directa de la boca d'aspiració.
Boca d'aspiració dotada de flap mòbil per permetre el lliure pas dels obstacles més grans,
controlada per un comandament a cabina.
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➢
➢
➢
➢

Tub d'aspiració de fàcil accés.
Sistema de recollida de detritus i excrements d'animals.
Manegot d'aspiració per a embornals.
Prefiltre en escombradores.

Maniobrabilitat
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Canvi automàtic en els vehicles.
Cambra de visió del darrere en escombradores per facilitar la maniobrabilitat.
Cambra addicional lateral en escombradores per facilitar la maniobrabilitat.
Conducció costat dret de la cabina a escombradores.
3 seients homologats en cabina per millorar l'eficiència en trasllats d'operaris en zona.
Sistema de control electrònic.
Perfecta visibilitat per a la conducció.
Suspensió millorada que permet que la màquina mantingui la mateixa altura en els raspalls.

07/10/2021

Alcaldessa

Durabilitat dels materials
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Incorporació de materials amb major durabilitat, en equips i vehicles.
Material de la tolva en escombradores en acer inoxidable.
Dipòsit d'aigua fabricat en acer Corten per evitar l'oxidació.
Boca d'aspiració amb sistema antixocs.
Xassís construït en acer Corten de 4 mm de gruix.
Turbina d'alumini.

Versatilitat de el servei
➢

Utilització de motxilles per a treballs amb desbrossadores i bufadors elèctrics. Millora del
rendiment.

MERCE ESTEVE PI
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Logística / comunicacions
➢
➢
➢
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➢
➢

Incorporació en els vehicles de sistema bluetooth per comunicació i utilització de telèfon mans
lliures.
Monitorització de sistema en els equips (pantalles, teclats, etc.) que permet comunicació
d'incidències i altres.
Telèfon mòbil Smartphone vinculat amb sistema Infogeo que a més permet la realització
d'informes amb fotografies i descripcions incorporades pels operaris. Aquesta informació
permet realitzar anàlisis de la situació canviant de la ciutat.
Sistemes de seguiment i control de qualitat (detallats en el punt 4 Tecnologies i informatització
del servei).
3 seients homologats en cabina per millorar l'eficiència en trasllats d'operaris en zona.

Manteniment
➢
➢
➢
➢
➢

Incorporació de sistema de greixatge centralitzat.
Reducció del nombre de punts de greixatge.
Tren d'escombrat sense manteniment amb reducció del nombre de peces i punts de greixatge
(ròtules sense manteniment).
Incorporació de roda pneumàtica de recanvi en els vehicles.
Incorporació de bossa d'eines en els vehicles.
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Prevenció de la legionel·losi
➢
➢

Incorporació de sistema de desinfecció de l'aigua asperizada en llances de neteja d'aigua a
pressió.
Incorporació de sistema de desinfecció de l'aigua asperizada en raspalls per evitar dispersió de
bacteris.

Senyalització i prevenció de riscos laborals
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1.8. Eficiència dels tractaments de neteja amb aigua
Es descriuen a continuació una sèrie de tecnologies que augmentaran l’eficiència dels tractaments de
neteja amb aigua proposats per SERSA:
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➢
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Senyalització especial indicant fletxes LED a la part posterior superior dels equips (balisa
direccional lluminosa).
Pilots rotatoris lluminosos (llum estroboscòpica) en els equips.
Bandes reflectores en els equips.
Amortiment pneumàtica al seient de conductor.
Seients multiajustables.
Extintors en cabina en tots els vehicles.
Sistema de frens millorats en tots els vehicles.
Alarma sonora de marxa enrere en tots els vehicles.
Cabina aïllada contra agressions de tipus tèrmic i acústic en les escombradores.
Vidres de seguretat en tots els vehicles.
Aire condicionat en tots els vehicles.
Comandaments ergonòmics en tots els vehicles.
Miralls tèrmics regulables elèctricament en tots els vehicles.

➢
➢
➢
➢
➢

Instal·lació d’economitzadors d’aigua en mànegues de reg i en les pèrtigues en les dues
escombradores.
Reparació immediata en degotejos en manegues i cisternes.
Col·locació de temporitzadors per a aixetes.
Instal·lació de difusors, limitadors de pressió i airejadors, per tal de limitar els consums a caudals.
Implantació de sistemes de detecció de fuites.
Boques reductores sobre els raspalls laterals i tub d'aspiració en escombradores per a estalvi del
consum d'aigua.
Sistemes de recirculació / reciclatge de l'aigua a les dues escombradores.
Control del consum d'aigua mitjançant la utilització de comptadors de cabal a les dues
escombradores i a l’equip d’hidroneteja.
Incorporació de sistema de desinfecció de l'aigua asperizada en llances de neteja d'aigua a
pressió.
Incorporació de sistema de desinfecció de l'aigua asperizada en raspalls per evitar dispersió de
bacteris.
Formació en prevenció de legionel·la per a tot el personal de la plantilla.
Formació en l’ús eficient dels sistemes amb aigua per a tot el personal de la plantilla.
Bomba de rentat d'alta pressió en les dues escombradores.
Bomba hidràulica de triple cos per a l'ús simultani de tercer braç i pèrtigues en les dues
escombradores.
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2. QUALITAT I IDONEÏTAT DELS RECURSOS MATERIALS
PROPOSATS

Aquest epígraf s’ha estructurat per donar resposta als diferents criteris de puntuació que es descriuen al
PCA pel que fa a recursos materials.

2.1. Recursos materials aportats
2.1.1.

Maquinària
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Tot l’equipament que aporta SERSA, estarà ubicat a les instal·lacions que SERSA disposarà a Begues,
només part dels vehicles de reserva i d’altres associats a serveis amb periodicitat discontínua estaran a
la nau auxiliar de Castelldefels quan no estigui planificada la seva utilització, el que assegura una
disponibilitat immediata.
SERSA aposta per l’adscripció al servei d’equips d’última generació per a oferir un servei de qualitat,
avançat tecnològicament i respectuós amb el medi ambient. Per tant, només es proposen solucions en
vehicles amb tecnologies provades, contrastades i fiables.
Per això, SERSA només utilitzarà vehicles i maquinària de nova adquisició, de propietat o lloguers de
primeres marques i prioritzant els combustibles alternatius i les tecnologies elèctriques, sempre que
sigui possible i que en tot cas compliran amb la normativa europea mediambiental EURO VI.
Tot el parc mòbil estarà sotmès a un exhaustiu control de l’estat de manteniment i conservació, realitzant
tasques de manteniment preventiu, normatiu i correctiu fixats pels fabricants i ampliats amb l’experiència
de la nostra empresa. SERSA garantirà el correcte manteniment dels mitjans materials del contracte
gracies al taller situat a la nau del municipi de Begues, on es disposarà de personal propi de taller, per a
tasques de manteniment.
Igualment, es disposa d’acords comercials amb els proveïdors dels vehicles i la maquinària per al
subministrament de recanvis i d’acords amb tallers especialitzats situats al Baix Llobregat.

S’adjunta a continuació un quadre amb els vehicles i maquinària ofertats, especificant la quantitat
d’unitats, les reserves disponibles, el model, una petita imatge i unes observacions. En l’apartat següent,
s’inclouen les fitxes de la maquinària amb informació més detallada de cadascun dels models ofertats.
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Tots els vehicles del parc mòbil dels serveis comptaran amb equip embarcat i sistema de posicionament
GPS.
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Unitats
reserva

Vehicle/maquinària

1

Escombradora
aspiració 5m3 amb
llança

1

1

Escombradora
aspiració 2m3

1

2

Vehicle lleuger
elèctric DFSK

2

1

Furgó amb equip
d'hidropressió

1

1

Tractor amb equip de
sega

1

10

Bufador elèctric

4
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Uts

10

Desbrossadora
elèctrica

4

26

TOTAL

14

Model
Escombradora
aspiració Ros
Roca 5006 XL
amb tercer
raspall i pèrtiga
Escombradora
aspiració Ros
Roca2020 XL
amb tercer
raspall i pèrtiga
Vehicle elèctric
DFSK K01He
amb càrrega útil
de 900 kg
Equip
d'hidropressió
amb dipòsit de
500 litres
muntat sobre
vehicle
Tractor
Pasquali EOS
60 amb
acoblament de
martells per a la
sega
Bufador elèctric
GreenWorks
82V
GC82B10BP
Desbrossadora
elèctrica
GreenWorks
GC82ST

Imatge

Observacions

Incorpora tercer raspall
i pèrtiga amb aigua.

Incorpora tercer raspall
i pèrtiga amb aigua.

Vehicle elèctric per al
servei de neteja amb
brigada i altres serveis

Equip d'hidropressió
desmuntable de 250
bar i mànega de 15 m.

Vehicle polivalent per
sega i transport de
residus

Bufador d’aire elèctric
Desbrossadora
elèctrica per treballs de
tall d'herbes
d'escocells, neteja de
solars i tall de
vegetació

SERSA posarà a disposició del servei del municipi de Begues tot el material que disposa als municipis
de Castelldefels, La Llagosta, Martorelles i Les Franqueses del Vallès en cas de ser necessari.
Fitxes de maquinària - Quadre resum
És per això que, al tenir SERSA maquinària de substitució en tots aquests municipis, la substitució de la
maquinària en cas d’avaria serà, en cada cas:
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Uts

Vehicle/maquinària
Escombradora aspiració 5m3 amb
llança
Escombradora aspiració 2m3
Vehicle lleuger elèctric DFSK
Furgó amb equip d'hidropressió
Tractor amb equip de sega
Bufador elèctric
Desbrossadora elèctrica
TOTAL

1
1
2
1
1
10
10
26

Termini de substitució
Immediat (a la base hi haurà reserva)
Immediat (a la base hi haurà reserva)
Immediat (a la base hi haurà reserva)
30 minuts
1 hora
Immediat (a la base hi haurà reserva)
Immediat (a la base hi haurà reserva)

S’adjunta a continuació els quadres resums dels vehicles i maquinària proposats.
2.1.1.1. Escombradora aspiració Ros Roca 5006 XL amb perxa
Nom de l’equip

✓

Escombrada mixta amb aigua

✓

Servei de neteja del mercat

✓

Servei de neteja dels diumenges i festius

Fotografies
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Serveis que presta

Ros Roca CityCat 5006 XL DUAL

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

El vehicle serà de nova adquisició.

Informació tècnica

Escombradora de 5m3
Marca:

Ros Roca

Model:

CityCat 5006 XL DUAL
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Motor IVECO Euro 6 Turbodièsel, refrigerat per aigua; 4 cilindres en línia, 4485cm3,
160CV a 1850 rev./min; parell motor màx. 580Nm @ 1250_1940 rev./min.

✓

PMA de 10.500 kg

✓

Ajust progressiu de la velocitat de 0 a 50 km / h; amb dues modalitats de conducció i
regulació 100% electrònica i dependent de la càrrega.

✓

Direcció hidràulica a les quatre rodes (amb volant en costat dret).

✓

Boca aspiració en acer inoxidable situada per davant de l'eix davanter; hidràulicament
es pot desplaçar 400 mm al costat dels raspalls laterals cap a la dreta i esquerra; ajust
hidràulic de l'altura de la boca d'aspiració així com també de la tapa per a residus
voluminosos.

✓

Tremuja en acer inoxidable amb volum de 5 m3

✓

Tancament hidràulic de la porta posterior i volteig hidràulic per elevar-la i baixa-la.

✓

Alçada de descàrrega estàndard: 930mm.

✓

Ample de descàrrega: 1.550mm.

✓

Velocitat de treball: 0 a 18 km / hora.

✓

Velocitat de trasllat: 0 a 40 km / hora.

✓

Superació desnivell amb càrrega: 30%.

✓

Velocitat limitada a 40 km / h.

Accessoris instal·lats
2 raspalls laterals de diàmetre 900mm (un a cada costat); ajust progressiu de les
revolucions dels raspalls, de 0 a 150 voltes / min.

✓

1 Raspall frontal de diàmetre 900mm.

✓

Dipòsit d'aigua neta de 880 litres amb bombes elèctriques que proporcionen aigua a
las raspalls d'escombrat i un dipòsit addicional d'aigua neta de 1.120 litres de
capacitat, amb un total de 2000 litres d’aigua neta

✓

Monitor 7 polzades en cabina, amb tot tipus d'informació útil per al conductor i per al
servei postvenda.
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Característiques principals
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Il·luminació diürna davantera LED i posterior LED; fars de treball ajustables.

✓

Winche elevació / baixada de la reixeta en tolva. Accionament manual.

✓

Perxa superior amb pistola per neteja manual i 15 metres de longitud

✓

Control de obertura i tancament del caudal a les llances.

✓

Equipat amb tercer braç.

✓

Perxes fabricades en alumini amb rodet retràctil per a mànega de ½ "amb capacitat per
15m.

✓

Angle de gir de les perxes 360º.

✓

Bomba d'alta pressió de 200 bar / 15l.

✓

Indicador de sobrecàrrega en cabina.

✓

Pistola d'aigua per rentat de la unitat.

✓

Desconnectador de bateries.

✓

Capsa d'eines.
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Millores ergonòmiques
✓

Cabina conductor abatible

✓

Cabina insonoritzada i amb il·luminació interior; vidres de seguretat aïllants de la
temperatura exterior; parabrisa corb

✓

Ajust pneumàtic del seient del conductor amb suspensió d’aire KAB 554, ajustable
verticalment i longitudinalment i inclinable, amb ajustament al pes del conductor. Ajust
lumbar.

✓

Calefacció, 3 miralls exteriors, sòl vidre amb vistes a la boca d'aspiració.

✓

Equip d'aire condicionat.

✓

Tercer seient en cabina.

✓

Tots les comandaments per les funcions del treball es troben a la dreta del seient, pel
que es poden accionar amb una mà.

Millores ambientals
✓

Certificació CE d'acord amb la directiva d'emissions sonores 2000/14 / CE.

✓

Motor Euro 6, amb un PAR elevat i uns nivells de consum i emissions reduïts.

✓

Compliment de la Norma d’emissions de pols PM2.5

✓

Dipòsit AdBlue de 30L.
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Metadades
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Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Accionament hidro estàtic per una velocitat variable en el mode de conducció i un estalvi
de consum i emissions

✓

Sistema EcoELS. És un sistema de detecció de càrrega que permet la reducció de les
emissions sonores i de gasos.

✓

Les aigües residuals es subministren directament a la boca d'aspiració a través d'una
vàlvula que es pot controlar des del seient del conductor.

✓

Sistema de recircul·lació de l’aigua aspirada

✓

Sistema venturi d’estalvi d’aigua

✓

S’incorporaran sistemes d’insonorització dels motors d’aspiració.
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Seguretat
✓

Cinturons de seguretat de 3 punts; ajust en altura i angle de la columna de conducció.

✓

Joc de rodes de recanvi 265 / 70r 19.5 amb llanta d'acer.

✓

Far giratori en color ambre homologat.

✓

Amb far giratori plegable.

✓

Certificació CE d'acord amb la Directiva 2006/42 / CE de Seguretat de Màquines.

✓

Tots els EPI’s necessaris.

Aspectes ambientals
Emissions de gasos
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Amb l’objectiu de prestar un servei sensibilitzat amb el medi ambient, SERSA aposta per l’ús
d’escombradores propulsades amb motor dièsel que compleix amb la normativa EURO 6
d’emissions.
Millores instal·lades
✓

Compliment de la Norma d’emissions de pols PM 2.5

✓

Com a mesura de reducció dels consums de combustible dels vehicles, es dotaran els
mateixos de rodes de baix fregament. Amb l’ús de neumàtics de baix fregament
obtindrem:
o
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o

Una reducció addicional del consum de combustible, reduint així les emissions
de CO2.
Una mitjana d’un 30% més de vida útil del pneumàtic conservant el seu nivell de
seguretat i prestacions característiques, el que podria allargar la substitució dels
pneumàtics.

Soroll
Millores instal·lades
En les escombradores, tant el motor com l’acció dels motors rotatius dels raspalls i la boca
d’aspiració en l’escombradora s’adapten per a reduir el soroll generat.
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

S’incorporaran sistemes d’insonorització dels motors d’aspiració.
S’ofereix la incorporació d’una pèrtiga/ llança en l’ escombradora.
Olors
L’equip disposa d’un accessori instal·lat que permet la incorporació de productes
desengreixants i desodoritzants que evitaran la producció de molèsties i males olors.
SERSA, en cas de resultar empresa adjudicatària, netejarà l’equip completament amb aigua,
tant per l’interior com per l’exterior, per tal de garantir que l’equip no produeix molèsties pel
que fa a les olors.
A més, s’utilitzaran productes desinfectants i desodoritzants ecològics per a la neteja de
l’equip.
Consum d’aigua

07/10/2021
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SERSA ofereix un equip d’escombrada amb variació del caudal de sortida d’aigua per tal de
poder regular els serveis i optimitzar els consums d’aigua.
Millores instal·lades
✓

Incorporació d’economitzadors d’aigua

✓

Sistema Venturi per a l’ús òptim d’aigua en la humectació dels raspalls.

✓

Sistema de recirculació de l’aigua aspirada
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Legionel·la
✓

Els dipòsits d’aigua de la escombradora estan dissenyats per evitar la producció de
legionel·la, elaborats amb plàstics i sense elements metàl·lics.

✓

Disposen de sortides de purgats inferiors per poder purgar tot el sistema.

Pla i protocol d’actuació per al control de la legionel·losi
En l’epígraf 4.1.6 Proposta del pla de prevenció de riscos i salut laboral es descriu el Pla i
protocol d’actuació per al control de la legionel·losi amb el detall de totes les actuacions i
tasques preventives que es realitza en els equips amb incorporació d’aigua.

Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a conductors i peons conductors
en optimització de consums i eficiència en la conducció.

2.1.1.2.

Escombradora aspiració Ros Roca 2020 XL amb perxa

Nom de l’equip
Serveis que presta

Ros Roca 2020 XL
✓

Escombrada mixta amb aigua
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Servei de neteja dels diumenges i festius
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Fotografies

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

El vehicle serà de nova adquisició.

Informació tècnica

Escombradora de 2m3
Marca:

Ros Roca

Model:

CityCat 2020 XL (3 raspalls i 1 pèrtiga))
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Característiques principals
✓

Motor Diesel VM R 754 EU6, Euro 6 de 4 cilindres en línia i refrigerat per aigua.

✓

Potencia de 84 CV.

✓

PMA 4.500 kg

✓

Direcció articulada i màxima maniobrabilitat. La cabina i la tremuja disposen
d’articulació entre elles, facilitant les maniobres i les tasques d’escombrada.

✓

Els raspalls i la boca d’aspiració s’orienten automàticament a la direcció de la marxa.

✓

Dipòsit de combustible 70 litres i de AdBlue 14 litres

✓

Vehicle de propulsió hidrostàtica, amb sistema de control electrònic i dues velocitats.

✓

Boca d'aspiració situada entre les rodes davanteres i dos raspalls laterals de 800 mm
de diàmetre.

✓

Tremuja en acer inoxidable de 2 m3 de capacitat, amb volteig i obertura de la tapa
hidràulicament. Inclou bomba hidràulica manual d'emergència per a la seva elevació i
descens.

✓

Suspensió addicional de cabina que incrementa el confort de conducció.

Accessoris instal·lats
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Dipòsit d'aigua neta en polietilè, situat sota cabina, de 300 l. de capacitat amb sistema
de reciclatge d'aigua de 130l. que proporciona una autonomia fins a 430 litres.

✓

Bomba d'aigua controlada elèctricament per polvorització dels raspalls i la tovera
d'aspiració.

✓

Sistema escombrat programable, controlat mitjançant protocol de comunicació
CAN_bus, amb monitor de pantalla plana en color.

✓

Desconnectador de bateries.

✓

Capsa d'eines.

✓

Cabina abatible i fabricada en alumini, insonoritzada

✓

Il·luminació interior, comandaments ergonòmics

✓

Control acústic dels nivells i temperatures de l'oli hidràulic, oli motor i sistema de
refrigeració.

✓

Suspensió addicional de cabina que incrementa el confort de conducció.

✓

Ajust pneumàtic del seient del conductor amb, ajustable verticalment i longitudinalment
i inclinable, amb ajustament al pes del conductor. Ajust lumbar.

✓

Equip d'aire condicionat
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Millores ergonòmiques

Millores ambientals
✓

Certificació CE d'acord amb la directiva d'emissions sonores 2000/14 / CE.

✓

Control acústic dels nivells i temperatures de l'oli hidràulic, oli motor i sistema de
refrigeració.

✓

S’incorporaran sistemes d’insonorització dels motors d’aspiració.

✓

Dipòsit AdBlue de 14L.

✓

Sistema tancat de filtres de partícules dièsel i injecció AdBlue

✓

Motor Euro 6, amb un uns nivells de consum i emissions reduïts.

✓

Compliment de la Norma d’emissions de pols PM 10

✓

Accionament hidro estàtic per un a velocitat variable en el mode de conducció i un
estalvi de consum i emissions

✓

Recirculació d’aigua. La tremuja d'acer inoxidable està configurada per una gran reixa
filtre i un sistema de recirculació d'aigua integrat. Això assegura un servei
excepcionalment llarg i permet una neteja respectuosa amb el medi ambient.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Les aigües residuals es subministren directament a la boca d'aspiració a través d'una
vàlvula que es pot controlar des del seient del conductor.

✓

Sistema venturi d’estalvi d’aigua
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Seguretat
✓

Sistema d'il•luminació amb fars de treball integrats de sèrie i fars de posició del darrere
LED.

✓

Equip d'aire condicionat.

✓

Desconnectador manual de bateries.

✓

Alarma sonora de marxa enrere.

✓

Borsa d'eines.

✓

Roda de recanvi.

✓

Far giratori en color ambre homologat.

✓

Cinturons de seguretat en cabina en els dos seients.

✓

Reposa cap en seient dret del conductor.

✓

Certificació CE d'acord amb la Directiva 2006/42 / CE de Seguretat de Màquines.

✓

Tots els EPI’s necessaris

Aspectes ambientals
Emissions de gasos
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Amb l’objectiu de prestar un servei sensibilitzat amb el medi ambient, SERSA aposta per l’ús
d’escombradores propulsades amb motor dièsel que compleix amb la normativa EURO 6
d’emissions.
Millores instal·lades
✓

Compliment de la Norma d’emissions de pols PM 2.5

✓

Com a mesura de reducció dels consums de combustible dels vehicles, es dotaran els
mateixos de rodes de baix fregament. Amb l’ús de neumàtics de baix fregament
obtindrem:
o
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o

Una reducció addicional del consum de combustible, reduint així les emissions
de CO2.
Una mitjana d’un 30% més de vida útil del pneumàtic conservant el seu nivell de
seguretat i prestacions característiques, el que podria allargar la substitució dels
pneumàtics.

Soroll
Millores instal·lades
En les escombradores, tant el motor com l’acció dels motors rotatius dels raspalls i la boca
d’aspiració en l’escombradora s’adapten per a reduir el soroll generat.
S’incorporaran sistemes d’insonorització dels motors d’aspiració.

89

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

S’ofereix la incorporació d’una pèrtiga/ llança en l’escombradora.
Olors
L’equip disposa d’un accessori instal·lat que permet la incorporació de productes
desengreixants i desodoritzants que evitaran la producció de molèsties i males olors.
SERSA, en cas de resultar empresa adjudicatària, netejarà l’equip completament amb aigua,
tant per l’interior com per l’exterior, per tal de garantir que l’equip no produeix molèsties pel
que fa a les olors.
A més, s’utilitzaran productes desinfectants i desodoritzants ecològics per a la neteja de
l’equip.
Consum d’aigua
SERSA ofereix un equip d’escombrada amb variació del caudal de sortida d’aigua per tal de
poder regular els serveis i optimitzar els consums d’aigua.
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Millores instal·lades
✓

Incorporació d’economitzadors d’aigua.

✓

Sistema Venturi per a l’ús òptim d’aigua en la humectació dels raspalls.

✓

Sistema de recircul·lació de l’aigua aspirada.

Legionel·la
Pla i protocol d’actuació per al control de la legionel·losi
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Sistema de cloratge com a mètode preventiu de la Legionel•la (R.D. 865/2003)
✓

El Sistema de cloració Automàtic aquesta dissenyat per a la prevenció de la legionel•la
mitjançant la dosificació de 1-2 ppm de clor a l'aigua utilitzada per a la Neteja viària i / o
per la Neteja d'Equips renda Contenidors.

✓

Utilitzarem el mètode de dosificació mitjançant el control del pH I Redox existent en
l'aigua a tractar. En funció de les taules de ppm, establirem a els valors a aconseguir de
pH i Redox.

Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a conductors i peons conductors
en optimització de consums i eficiència en la conducció.
Vehicle elèctric DFSK K01HE

Nom de l’equip

Serveis que presta

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

2.1.1.3.

Vehicle elèctric DSFK K01He amb càrrega útil de 900 kg
✓

Buidat de papereres

✓

Neteja de zones no urbanitzades

✓

Servei de neteja d’embornals

✓

Servei de desbrossat

✓

Neteja del mercat setmanal
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Metadades
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Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

Servei de repàs de tardes (i reforç)

✓

Servei de caiguda de fulles

✓

Servei de neteja d’actes públics i celebracions

Fotografies

Lloguer.

Procedència del vehicle

El vehicle serà de nova adquisició.

MERCE ESTEVE PI

Informació tècnica

Vehicle elèctric DSFK K01He amb càrrega útil de 900 kg
Marca:

DFSK

Model:

K01He

Fotografies

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Règim d’aportació

Característiques principals
✓

Furgó lleuger amb caixa oberta

✓

Motor elèctric AC 9Kw nominals
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

✓

100 CV

✓

Càrrega útil de 900 kg

Accessoris instal·lats
✓

Frenat regeneratiu.

✓

Transmissor pont reductor.

✓

Aire condicionat.

✓

Direcció assistida.

✓

Bolquet de la caixa que permet el buidatge de la caixa de manera hidràulica, fàcil, i
còmoda.

Millores ambientals
✓

Vehicle elèctric

✓

Reducció de les emissions sonores per vehicle elèctric.

07/10/2021

Alcaldessa

Seguretat
✓

Sistema d'il·luminació amb fars de treball integrats de sèrie i fars de posició del darrere.

✓

Far rotatiu de seguretat.

✓

EPI’s necessaris.

Aspectes ambientals
Soroll

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Millores instal·lades
Per als vehicles elèctrics, els nivells sonors son mínims, ja que el funcionament del motor es
quasi imperceptible i es redueix dràsticament el soroll generat pel motor en acceleracions i en
estàtic.
Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a conductors i peons conductors
en optimització de consums i eficiència en la conducció.
2.1.1.4.

Furgó amb Equip aigua a pressió K01 APMA

Serveis que presta

Furgó amb Equip aigua a pressió HID 3200
✓

Servei d’hidroneteja

✓

Altres serveis a petició puntual expressa dels serveis
tècnics de l’ajuntament

Fotografies

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Nom de l’equip

92

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

L'equip serà de nova adquisició.

Informació tècnica

MERCE ESTEVE PI
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Signatura 2 de 2
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EQUIP
Marca:

Iveco Daily

Model:

Equip aigua a pressió HID 3200

Característiques principals
✓

Equip muntat sobre furgó carrossat amb bastidor departamentat.

✓

Equip d’alta pressió.

✓

Dipòsit transversal de 600 lts, bomba 250 bars i 16 l/min.

✓

Motor Kholer 14 CV, arranque elèctric i manual i reductor

✓

Mànega enrotlladora de 15 metres.

✓

Llança pistola amb portaboquilles doble automàtic.

✓

Filtre d’entrada d’aigua.

Seguretat
✓

Escape amb protecció apaga-flames

✓

Alarma, oli, protector col·lector i deflector.

✓

Vàlvula reguladora de pressió amb manòmetre de glicerina.

✓

EPI’s necessaris.

Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a operaris en optimització de
consums i eficiència en la utilització dels equips.
2.1.1.5.

Tractor amb equip de sega

Nom de l’equip
Serveis que presta

Tractor Pasquali EOS 60 + acoblament de martells Niubo Thunder
✓

Servei de sega

93

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

MERCE ESTEVE PI
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Fotografies

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

El vehicle serà de nova adquisició.

Informació tècnica

TRACTOR AMB EQUIP DE SEGA
Marca:

PASQUALI

Model:

EOS 60

Característiques principals
✓

Tipus KDi 2504M

✓

Potència (kw/hp): 36/49

✓

Núm. De cilindres: 4

✓

Cilindrada: 2482

✓

Aspiració natural

✓

Refrigeració líquida

✓

Canvi Sincro de 24 velocitats (12 AD + 12 AT) amb inversor sincronitzat

✓

Velocitat màxima de 30 km/h

Millores ambientals
✓

Filtre de partícules dièsel.

Seguretat
✓

Utilitzen enganxes pràctics i polivalents, preparats per a adaptar-se ràpidament
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✓

a tot tipus d’accessoris existents al mercat.

✓

Kit antipunxades.

✓

Fars antiboira davanters.

✓

EPI’s necessaris.

Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a conductors i peons conductors
en optimització de consums i eficiència en la conducció.

2.1.1.6.

Bufador elèctric Greenworks

Serveis que presta

GREENWORKSGC82B10BP
✓

Servei d'escombrada mixta amb aigua

✓

Neteja de zones no urbanitzades

✓

Neteja del mercat setmanal

✓

Servei de repàs tardes (i reforç)

✓

Servei de neteja de diumenges i festius

✓

Servei de caiguda de fulles

✓

Servei d’actes públics i celebracions

MERCE ESTEVE PI

Fotografies

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

L'equip serà de nova adquisició.

Informació tècnica

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Signatura 2 de 2
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Nom de l’equip

EQUIP
Marca:

GreenWorks
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Model:

Bufador GC82B10BP

Fotografies

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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Característiques principals
✓

Bufador elèctric d’última tecnologia

✓

Pes sencer de 2,50 kg

✓

Força de bufar de 10 N

✓

Autonomia de 115 minuts (per cada joc de bateries). Aquest equip anirà sempre previst
amb 2 jocs addicionals de bateries per a complir amb el requisit mínim d’autonomia de
5 hores).

✓

Empunyadura multifunció amb tots els botons accessibles amb un mà.

✓

Gallet d’acceleració que regula la intensitat de bufada

✓

Bateria Liti-ion de la gama més alta

✓

Carcassa robusta amb manillar de transport integrat i una base per la bateria.

✓

Sistema d’arnès ergonòmic amb tancament ajustable al pit.

✓

Indicador de carga LED

✓

Cable de connexió i adaptador AP.

✓

Resistent a la pluja amb una funda de protecció

✓

Pes de la bateria de 6,8 kg

Seguretat
✓

Ulleres de protecció amb ventilació posterior i protecció lateral

✓

Palanca de bloqueig per evitar el encès no intencionat.

✓

EPI’s necessaris.

Aspectes ambientals
Emissions de gasos
És tracta d’un bufador elèctric, per tant no té emissions de gasos.
Soroll
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Per als equips elèctrics, els nivells sonors son mínims, ja que el funcionament del motor es quasi
imperceptible i es redueix dràsticament el soroll generat pel motor en acceleracions.
SERSA oferirà bufadores amb motxilla elèctriques per al seu ús, sobretot en època de caiguda
de fulla.
Aquesta bufadora disposa de la mateixa capacitat de treball que les versions amb motors de
combustió, amb nivells de soroll més reduïts, una emissió nul·la de gasos contaminants i
autonomia suficient per a poder fer ús d’ella durant una jornada de treball intens.
Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a operaris en optimització de
consums i eficiència en la utilització dels equips.

2.1.1.7.

Desbrossadora elèctrica Greenworks

Nom de l’equip

✓

Servei de desbrossat

Fotografies

MERCE ESTEVE PI
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Serveis que presta

GREENWORKS GC82ST

Règim d’aportació

Lloguer.

Procedència del vehicle

L'equip serà de nova adquisició.

Informació tècnica

Marca:

GreenWorks

Model:

GC82ST

Fotografies

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

EQUIP DESBROSSAT
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Característiques principals
✓

Motor elèctric

✓

Arrancada manual

✓

Revolucions 6000 rpm

✓

Amplitud de tall: 40 cm

✓

Pes de 5,4 kg

✓

Accessoris per adaptar-se a tots els desbrossats i vegetació.

✓

Autonomia de 115 minuts (per cada joc de bateries). Aquest equip anirà sempre previst
amb 2 jocs addicionals de bateries per a complir amb el requisit mínim d’autonomia de
5 hores).

Seguretat
✓

Ulleres de protecció amb ventilació posterior i protecció lateral

✓

Palanca de bloqueig per evitar el encès no intencionat.

✓

Sistema antivibració doble

✓

Casc i reixa de protecció

✓

Guants de seguretat

✓

Arnès ergonòmic

✓

EPI’s necessaris.

Aspectes ambientals
Emissions de gasos

Soroll
Les emissions acústiques d’aquest equip són molt baixes, ja que és tracta d’un equip elèctric.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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És tracta d’una desbrossadora elèctrica, per tant no té emissions de gasos.

Totes aquestes mesures es veuen complementades amb formació per a operaris en optimització de
consums i eficiència en la utilització dels equips.
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2.1.2.

Recursos i eines tecnològiques pels equips

07/10/2021

Alcaldessa

A continuació es mostra una taula amb els equips d'informació, comunicació i control pertanyents als
sistemes de posicionament global i Software d'explotació que milloren el seguiments dels serveis:
Equipaments
d'informació,
comunicació i control

Unitats

Vehicles o usuari
associat

Marca/Proveïdor

Ordinador embarcat
amb GPS: Igmobile
GPS/GPRS

5 vehicles +tot
l’equipament
addicional

2 Escombradores, 2
vehicles lleugers i 1
furgó (Equip de neteja
d’Aigua a Pressió)

Boreal-IT

2

2 Escombradores

Boreal-IT

7
7
7
7

Tot el personal
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone

Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT

1

Consulta on-line

Boreal-IT

1
1
1

Oficina
Encarregat
Oficina

-

Control escombrada
integrat + Sensor
proximitat:
IgmobileFRN
Smartphone amb GPS
APP tracking
APP gestió incidències
APP gestió del servei
Software de gestió:
Plataforma InfoGEO
Suite
Ordinador de taula
Ordinador portàtil
Servidor

MERCE ESTEVE PI
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Cal destacar que SERSA incorpora un servei de tracking pel monitoratge dels operaris en el seus
desplaçaments sense vehicle.
2.1.3.

Eines i utillatges addicionals pels equips de neteja i recollida

La neteja viària d’un municipi com Begues comporta que els equips han de ser el més polivalents i
versàtils possibles. És per això que SERSA, en cas de resultar empresa adjudicatària, dotarà a tots els
equips que surtin de base amb un equipament d’eines i utillatges complet que permeti la recollida de
qualsevol tipus de brutícia o residus que es puguin trobar.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Aquests utillatges es descriuen en la taula següent:
Tipus

Descripció

Kit especial per a la
recollida de xeringues

Guants de protecció anti punxades, pinces per
recollir residus perillosos, i bidó hermètic homologat
de petites dimensions.

Kit higiènic sanitari de
residus canins,
escombra, recollidor i
adaptable a bossa

Escombra, recollidor i kit sanitari de residus canins
adaptable a bossa per la recollida d’excrement
canins en la neteja viaria manual.
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Imatge
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Ergonòmic i Basculant

Gama de mànecs inclinats, i escombres basculants.
Longitud 158cm.

Escombra Clàssica,
ergonòmica, Nadium,
Urdin i frontal

Escombres de qualitat i durabilitat. Redueixen
l’esforç de l’operari i tenen gran superfície de raspall.

Pala i/o recollidor,
tàndem i d’alumini

Tàndem: amb característiques que ajuden a l’operari
a recollir la brossa. Llarg del mànec: 140cm i el
diàmetre: 30mm. Material: Polipropilè.

Rastell metàl·lics

Gama de rastell flexibles, rastell tradicional, amb fil
metàl·lic, i tipus palmera de grans dimensions

Pinça

Per a realitzar treballs desagradables, perillosos, o
de difícil accés.

Cabàs i bosses
d’escombraries

Amb capacitat de 60 L i disponible en colors gris o
taronja. Nanses metàl·liques o de cuir.

Tots els equips de SERSA comptaran, com a mínim, amb un kit sanitari, una escombra i un rastell amb
mànec ergonòmic, una pala o un recollidor segons necessitats, una pinça i un cabàs. A més, com s’ha vist
a l’apartat anterior, la descripció de cadascun dels servei específics té un quadre amb les eines i utillatges
disponibles.
D’altra banda, els equips també comptaran amb tots els EPI’s necessaris.
Cal destacar que tots els equips aniran equipats amb un kit sanitari per a residus canins, que compta
amb un recollida i escombra específic per aquest tipus de residus, i que aporta una millora respecte la
recollida habitual d’aquests tipus de residus que avui dia són habituals en el servei.

2.2. Manteniment de vehicles i maquinària

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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SERSA ofereix un complet servei de manteniment preventiu i correctiu de tot el material mòbil adaptantse a les necessitats dels serveis. Des de SERSA, s’estudia el cas de manteniment o reparació i s’ofereix el
tipus d'assistència òptima per aconseguir el millor resultat en el menor temps possible.
2.2.1.

Organització, personal i mitjans

SERSA proposa una organització de taller en coordinació amb el servei, dimensionada segons el material
proposat, i que tindrà principalment les funcions de manteniment preventiu, reparacions o manteniment
correctiu, adaptació del material als serveis, neteja i conservació del material, avituallaments per consum
d’oli i altre material així com la verificació i control de tot el material proposat per al servei.
Per a la consecució d'aquestes tasques d'una manera ordenada i segons els requeriments del servei es
disposarà bàsicament dels següents mitjans associats:
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➢
➢
➢
➢

Taller base d’operacions a Begues.
Tallers propis addicionals ubicats a Castelldefels i la Llagosta.
Assistència mecànica per a reparacions in situ.
Assistència externa servei post-venda i serveis tècnics.

SERSA disposarà d'un mecànic in situ en un 20% de la seva jornada en el municipi de Begues i un estoc
de peces de recanvi més habitual per atendre les necessitats més urgents.
Tallers base d’operacions i addicionals
Totes les instal·lacions ofertes on es realitzaran les tasques de manteniment de tot el material mòbil i
maquinària comptaran amb:

MERCE ESTEVE PI
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➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Personal mecànic especialitzat.
Sistema informàtic de planificació del manteniment, control i seguiment.
o Instal·lacions adequades.
o Espai per a reparació de vehicles.
o Magatzem per a peces de maquinària.
o Zona habilitada per a rentat de vehicles.
Servei de verificació, suport i diagnòstic.
Capacitat de maniobra amb proveïdors.
Eines, estris i equips mecànics.
Estoc de material.
Mitjans materials per servei.

Assistència mecànica per a reparacions "in situ"
Per donar cobertura al servei en cas d'avaries o reparacions del material titular del servei, SERSA
disposarà de vehicles i maquinària de reserva ubicats a la nau del servei (Begues). Només la reserva del
tractor de sega i el furgó amb equip d’aigua a pressió estaran ubicats a les instal·lacions que la empresa
disposa a Castelldefels.
Per què el servei no es vegi interromput en cas d'avaria del material es realitzarà assistència mecànica in
situ per part del cap de manteniment, el qual traslladarà el material de reserva fins a la zona on s'hagi
produït l'avaria.
D'aquesta manera s'aconsegueix que una avaria no sigui motiu de parada o disminució del rendiment del
servei planificat.

El Secretari

SERSA manté una relació propera amb tots els seus proveïdors de maquinària aconseguint així que la
tecnologia del fabricant segueixi oferint el mateix nivell de qualitat que el primer dia.

07/10/2021

SERSA disposa d'una xarxa de tallers de confiança a la zona i establirà contractes de vinculació per a
obtenir un servei ràpid i eficaç per a l' obtenció de peces de recanvi com per a les reparacions de tota
la maquinària.
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Assistència externa, servei postvenda i serveis tècnics

Amb aquests mitjans, la planificació i organització centralitzada en el programari InfoGEO i una òptima
coordinació amb el servei es durà a terme l'objectiu de l'organització general de taller. Tot això
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proporcionarà total cobertura al servei i garantirà el correcte funcionament dels vehicles al llarg del
contracte.
➢

Temps estimat d’intervenció en les reparacions comuns
Tipus de reparació
Averies de fàcil resolució.

Averies que requereixin de serveis tècnics
externs / fabricant del material

2.2.2.

Temps estimat de la intervenció
IMMEDIAT. Intervenció amb cap de manteniment
i material de reserva estacionat a la nau de
Begues, o bé a la nau de Castelldefels.
VARIABLE. Intervenció amb cap de manteniment
i material de reserva, més la intervenció de
serveis tècnics externs.
Temps de reparació variable en funció de l'avaria.

Planificació del taller i sistema de seguiment

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Dins de les diferents tipologies de manteniment (preventiu i correctiu), el principal objectiu serà complir
el manteniment preventiu amb puntualitat segons la programació establerta. Aquest manteniment
preventiu, enfocat cap a una conservació adequada dels mitjans materials, permetrà:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Allargar la vida útil dels equips.
Garantir la disponibilitat dels vehicles i equips.
Reduir parades per avaries o incidències.
Augmentar l'efectivitat del servei i el rendiment dels operaris que treballen amb ells.
Evitar molèsties a tercers per errors en els equips.
Evitar riscos innecessaris o accidents pel mal funcionament.

Per establir aquesta programació de manteniment, es vincularan totes les característiques del servei
realitzat dia a dia amb un programa informàtic dins de la plataforma InfoGEO dissenyat per a les
funcions de taller. Aquestes característiques del servei estaran compostes per la següent informació:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tipus de vehicle o equip i matrícula.
Programació del servei.
Itineraris o recorreguts per vehicle.
Quilòmetres realitzats.
Torns de treball, horaris i hores de funcionament acumulades.
Dades referents a consums: combustible (cost combustible per jornada i consum anual), oli, oli
hidràulic, altres.
Dades de les anteriors revisions.
Dates de les properes revisions.
Dades d'ITV.
Reparacions efectuades.
Incidents diversos.
Dades de l'assegurança.
Darrera pintura.
Altres incidències.

A continuació s’adjunta una imatge demostrativa del programa:
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El programa a partir d'aquestes dades permetrà:
➢

MERCE ESTEVE PI
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Organització / programació del manteniment preventiu, indicant avisos per vehicle per al
seguiment del manteniment preventiu amb antelació suficient.
Coordinació entre servei i taller, coneixent en tot moment l'estat, la situació i disponibilitat de cada
vehicle o equip.
Veure l'evolució de dades i consums.
Control de vehicles.
Control de reparacions i intervencions per equip.
Control de paràmetres.
Control de qualitat del manteniment preventiu.
Optimització, control i programació de costos.
Control d'aprovisionaments.

Al seu torn, el programa emmagatzema totes les dades generant un historial en arxius informatitzats
durant tota la vida del vehicle, i que passarà a formar part d'una base de dades per a posteriors
intervencions de manteniment preventiu i correctiu.
Gràcies a tenir tota la informació centralitzada es podrà realitzar un seguiment molt acurat i eficaç de tot
el parc de vehicles.
2.2.3.

Pla de manteniment, periodicitat d’actuacions i tasques

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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De manera genèrica, i basant-nos en els plans de manteniment recomanats pel fabricant, s'estableixen
cicles de manteniment preventiu complets dels vehicles i equips cada 2.000 hores o 96.000 km. Dividits
en mòduls de 250 hores. Per això s'estableixen els següents nivells:
➢
➢
➢
➢
➢

NIVELL 0:
NIVELL 1:
NIVELL 2:
NIVELL 3:
NIVELL 4:

diari / setmanal o un altre.
cada 250 hores de treball o 12.000 km.
cada 500 hores de treball o 24.000 km.
cada 1.000 hores de treball o 48.000 km
cada 2.000 hores de treball o 96.000 km.

Cada nivell té assignat un conjunt d'operacions de manteniment a realitzar, sent les més elementals les
de nivell 0 i 1 i pujant d'importància en els nivells superiors. Cadascun dels nivells posteriors inclou les
operacions del nivell o nivells anteriors.
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Quedant la planificació dels diferents nivells de manteniment de la següent manera:
Hores
A les 250 hores o 12000 km
A les 500 hores o 24000 km
A les 750 hores o 36000 km
A les 1000 hores o 48000 km
A les 1250 hores o 60000 km
A les 1500 hores o 72000 km
A les 1750 hores o 84000 km
A les 2000 hores o 96000 km

Nivell
NIVELL 1
NIVELL 2
NIVELL 1
NIVELL 3
NIVELL 1
NIVELL 2
NIVELL 1
NIVELL 4

Aquests nivells de manteniment són organitzats en el programa informàtic indicat, de manera que el
personal de taller tindrà una visió de conjunt sobre els tipus d'intervenció a realitzar en cada un dels
vehicles o equips.

MERCE ESTEVE PI
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SERSA garantirà les revisions dels vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels
fabricants i realitzarà tasques amb més freqüència i d'altres extres, fruit de la seva experiència.
Pel que fa a la neteja, es disposarà a les instal·lacions d'una zona habilitada per al rentat de vehicles.
Aquest lloc serà de fàcil accés i comptarà amb tots els mitjans necessaris per a la consecució d'aquestes
tasques (conduccions d'aigua a pressió, equips i utillatges, productes de neteja, espai per a
emmagatzematge d'utillatges i productes de neteja).
Les tasques de rentat i neteja es duran a terme diàriament o cada vegada que el vehicle realitzi un servei,
i no interferiran en el servei. Amb aquesta neteja es donarà compliment a la higiene en el treball, a la
conservació dels elements de vehicles i equips així com a la imatge del servei.
D'altra banda, SERSA proposa de manera general un pintat dels vehicles i equips cada 2 anys, de manera
que es trobin en perfecte estat de conservació i imatge.
S'adjunten a continuació les principals operacions de manteniment preventiu a realitzar per al material
mòbil i seguint amb les recomanacions del fabricant.
Concretament, per tal de realitzar un manteniment exhaustiu i en profunditat de tota la maquinària de
neteja viaria de Begues, a continuació s’adjunten els següents documents:

➢

Fitxa de manteniment segons els nivells establerts.
Les fitxes de manteniment preventiu que omplirà el mecànic i quedaran registrades tant en
format paper com en el sistema informàtic.
Recomanacions de manteniment dels fabricants.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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➢
➢

Escombradora
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FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU
Vehicle/Equip:

ES COMBRADORA

Concepte

O peració

Revisió

07/10/2021

Alcaldessa

Greixatge
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Reposició/ Substitució

Incendis

Nivell de Verifiació
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Cilindre d'elevació
Soport telescòpic
Arbre d'oscilació
Suspensió de raspalls
Articulat Pèndol
Direcció articulada
Clindre de direcció
Braç telescòpic
Coixinet i Cilindre de vuelco
Pernos de resorte laminar
Ajust de rodes
Sujecció motor
Sujecció bomba hidràulica
Sistema frens
Sujecció eix
Carrega de bateria
Discos frens
Revolucions motor
Nivell refrigerant
Aigua eixugaparabrises
Latiguets i manguera general
Sistema de combustible
Injector d'aigua
Sistema d'aspiración de motor
Sistema d'escape
Sistema hidràulic
Tensió corretga
Nivell lìquids de frens
Nivell aigua bateria
Filtre d'aire Cabina
Corretges trapezoidals
Nivell dipósit recuperació aigua
FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU
Sistema de refrigeració
Nivell de refrigerant
ES COMBRADORA
Boquilles d'aigua
Sistema de recuperació d'aigua
Nivell de Verifiació
Concepte
Aspiració
Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
Oli de motor
Líquid hidràulic
Oli engranatges
Corretga Alternador
Nivell líquid de frens
Corretges trapezoidales
Cartutx seguretat
Cartutx intern filtre d'aire
Filtre aire Cabina
Filtre hidràulic
Filtre oli de motor
Filtre de gasoil
Cartutx principal de aire
Filtres d'agua
Neteja depósit
Neteja Circuit
Neteja de boquilles
Revisió fuites d'agua
Revisió pulverització uniforme
Revisió d'incrustacions
Revisió pressió extintor
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Nivell 0
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Furgó amb equip de neteja a alta pressió
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FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU
Vehicle/Equip:

CAMIÓ AUXILIAR AMB GRUA

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Nivell líquid frens
Frens
Nivell aigua bateria
Corretges
Estanquitat canonades
Clau per apretar les femelles de les rodes
Pneumátics
Clau per apretar les femelles de cardan
Patins de desplaçaments
Tubs Flexibles
Ròtules i manxes
Valvulina (canvi i grup)
Mosquitera radiador
Radiador
General
Prefiltre combustible
Filtre aire cabina
Dipòsit d'aire

Revisar

Neteja

Purgar

Alcaldessa

Nivell 0

General
Nivell Aigua eixugaparabrises

Greixatge

07/10/2021

Nivell de Verifiació

Concepte

Operació

Oli motor
Filtre d'oli del motor
Filtre d'aire
Filtre de gasoil

Substituir

Filtre assecat aire
Filtre hidráulic
Filtre de direcció
Filtre centrífug
Revisió Pressió extintor

Incendis

Bufador elèctric
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BUFADOR
Nivell de Verifiació

Operació

Concepte
Nivell 0

Revisar

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Sistema d'escapament
Revisió de bugia

Desbrossadora
FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU

El Secretari

Operació

07/10/2021

Neteja

Revisar

Substituir

DESBROSSADORA ELÈCTRICA

Concepte

Nivell de Verifiació
Nivell 0

Nivell 1

Bateria
Estat General d'Elements
Neteja General
Filtre d'aire
Bateries
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Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Per a un manteniment molt acurat SERSA netejarà tots els vehicles diàriament o cada vegada que
realitzin un servei tant l'exterior com el seu interior.
2.2.4.

Programa de manteniment de papereres

El servei de manteniment de papereres inclourà el servei d’inspecció de totes les papereres instal·lades
al municipi de Begues.
S’estructura el pla de manteniment de la següent manera:
a) Servei d’Inspecció: es realitzaran inspeccions periòdiques per part dels responsables del
contracte, així com el personal que executa tasques de neteja on es podran detectar les
deficiències de les papereres.
b) Manteniment preventiu: revisió en profunditat de l’estat del material fix, tant a nivell visual com
funcional.
➢

Estructura i protocols d'operació

MERCE ESTEVE PI
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Servei d’inspecció
Aquest procés d’inspecció té per objecte detectar les necessitats d’intervenció de l’equip de
manteniment correctiu, és comprovarà per una banda l’aspecte de funcionalitat i per l’altra banda
l’aspecte estètic, molt important en les papereres.
La detecció d’averies o danys en el material fix de les papereres poden detectar-se en;
-

Inspeccions visuals realitzades per l’encarregat que farà setmanalment i on detectarà qualsevol
tipus de desperfecte o deficiència.

-

Durant els serveis habituals de neteja, els operaris que realitzin el servei, seran els primers de
veure qualsevol dany o anomalia que s’haurà de comunicar per poder actuar en la màxima
rapidesa possible.

-

Els propis tècnics de l’Ajuntament, que durant les seves visites d’inspecció i control podran
mitjançant el sistema informàtic que s’implantarà, notificar alguna incidència que hagin detectat.

-

Els propis ciutadans podran notificar mitjançant les diferents vies de comunicació que
s’estableixen, les anomalies que en el servei de manteniment fix trobin defectuoses, tots aquests
avisos es centralitzaran a l’aplicatiu infoGEO, el qual servirà per organitzar el servei de
manteniment correctiu.
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Servei de manteniment preventiu
Consisteix en realitzar una revisió amb més profunditat de les papereres instal·lades a la via publica,
comprovant per una part visualment i l’altra de manera funcional totes aquelles parts més susceptibles
que es deteriorin o es desgastin pel seu ús continuat, lògicament també detectaran averies o
deformacions produïdes per actes vandàlics o qualsevol motiu aliè, aquest servei el podem resumir en els
següents aspectes
-

Revisió de l’estat general, funcional i de conservació.

-

Revisió dels mecanismes en tots els models que l’incorporin.

-

Comprovació exterior.
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2.2.5.

Programa de manteniment d'equips de comunicació i posicionament

A continuació es detalla el pla de manteniment preventiu i correctiu previst per Boreal-IT per a tota la
durada del contracte.
Servei d’assistència en general
Boreal IT pot proporcionar en aquest projecte un millor servei pel que fa a temps de resposta, resolució
d'incidències, formació, atenció personalitzada, suport en usabilitat de programari i personalització de
funcionalitats, donada la seva dilatada experiència en aquesta tipologia de serveis.
Boreal IT implementarà un pla de manteniment preventiu i correctiu basat en un mòdul específic
d’infoGEO. Aquest mòdul disposa dels següents grups d’informació:
➢
➢

07/10/2021

Alcaldessa

➢

Control d’actius
Manteniment preventiu
o Calendari
o Planificació d’accions
Manteniment correctiu
o Actuacions proactives - alarmes
o Registre i control d’ accions correctives
o Personal qualificat
o Control d' estoc
o Proximitat

Boreal IT té implantada una solució del software GIS infoGEO com a eina corporativa, on es centralitza
tota la informació de gestió de la empresa. En aquesta plataforma s’emmagatzema tot el sistema de
manteniment: control d’actius, procediments, planificacions d’intervencions, intervencions, etc.

MERCE ESTEVE PI
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En control d’actius es troba tota l' informació referent a les solucions que Boreal implementa als seus
clients. L' informació pot esser sobre:
➢

➢
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➢

Solucions. Es troba informació de totes les solucions (mobilitat amb GPS, mobilitat amb control
de recollida, escombrat) indicant els elements (dispositius, cablejat, antenes, sensors), variants de
les solucions d’ escombrat, identificacions etc. i les seves variants segons els vehicles.
Documentació d'instal·lació: Detall de la instal·lació amb indicació dels elements, mètode de
connexió entre ells, processos de instal·lació i manteniment, test de comprovació de
funcionament, etc.
Actius a clients. Es troba la informació de les solucions implantades en cada client.

El disposar de tota la informació centralitzada de les solucions, els elements que les composen, les
accions a realitzar e cada solució que te implementat cada client, permet realitzar unes actuacions
concretes, precises i amb rapidesa.
Manteniment preventiu
Calendari
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Boreal-IT estableix calendaris de manteniment en funció de les diferents solucions que implementa.
Segons les solucions implementades en aquest projecte s’estableix el següent calendari preventiu:
SOLUCIÓ

ACTUACIÓ

Mobilitat amb GPS

Trimestral

Vehicles amb identificació

Trimestral

Escombradores

Trimestral

ACCIÓ A REALITZAR
Comprovació visual de la solució. Estat del
cablejat, connexions (power, antena).
Comprovació correcte enviament de dades de
GPS i heartbeat.
Comprovació visual de la solució. Estat del
cablejat, connexions (power, antena).
Comprovació correcte enviament de dades de
GPS i heartbeat.
Comprovació visual de la solució. Estat del
cablejat, connexions (power, antena).
Comprovació correcte enviament de dades de
GPS, heartbeat i sensor d’escombrat.
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Planificació d’accions
Amb el calendari d’actuacions preventives s’estableixen dates concretes i coordinades amb la corporació
per realitzar les tasques de manteniment. Amb aquesta coordinació es pretén principalment:
➢
➢
➢

Manteniment Correctiu

MERCE ESTEVE PI
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Acordar la data per disponibilitat dels vehicles i lloc per fer el manteniment.
Intercanviar informació dels vehicles entre tècnics de Boreal i personal de la corporació.
Resoldre dubtes.

Actuacions proactives - alarmes

Boreal disposa d’una eina de gestió d’alarmes anomenada INFORMADOR.
Mitjançant l’eina INFORMADOR, es monitoritza el correcte funcionament de les solucions implantades
en cada vehicle GPS. En el cas de que un vehicle deixi d' enviar dades referent a les actuacions que tenen
definides durant un període de temps establert (personalitzat) s’envia un correu informatiu.
Amb l’ ús de l’ informador es fa un treball proactiu en el que s’actua amb mes agilitat davant les incidències
ja que es la mateixa aplicació qui informa quan es detectin anomalies.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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➢

Registre i control d’ incidències

Per assolir una elevada qualitat del servei, tota la informació referent a les assistències del manteniment
son registrades en APPs, això proporciona rapidesa i millora en el grau d’actuació al disposar d’una base
de dades de coneixement.
➢

Personal qualificat

S’ estableix un temps de resposta estàndard de 48 hores degut a la proximitat. Boreal IT ofereix un temps
de resposta d’acord a les necessitat de la incidència i de la corporació incloent la possibilitat de realitzar
actuacions el mateix dia que hi son demandades si la urgència ho requereix.
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2.2.6.

Metodologia de substitució de vehicles durant manteniments

SERSA planificarà els manteniments dels vehicles amb la prioritat màxima de que no afectin a les hores
de servei de cadascun d'ells. Disposarà de les peces, l'equipament i el personal necessari abans de
començar a realitzar el manteniment per a reduir el temps amb el vehicle fora de servei.
En cas d’aturades de l’equipament titular per manteniment, avaries o reparacions SERSA substituirà
aquests vehicles, realitzant els serveis previstos amb l’equipament de reserva ubicat al municipi de
Begues.

Signatura 2 de 2
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A més, posa a disposició del servei els següents vehicles i altre equipament, propietat de SERSA, per a
cobrir necessitats puntuals:
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Descripció

Imatge

Observacions

1

Renault Premium 280 CV 18 Tn. amb caixa oberta
ganxo amb grua

1

Furgoneta Taller FIAT DOBLO CARGO 1.3 MJET
90 CV DIESEL

1

Furgoneta caixa tancada Iveco Daily 35S14V

1

Equip de hidroneteja d'aigua calenta a pressió
Sileo 1400 LOMBARDINI. Amb enrotllador, llança,
mànega i dipòsit d'aigua 200 bar, 20 l / min.
insonoritzat

1

Equip de neteja de grafits SKIDMATE 3 / M20.
Equipat amb sistema de projecció d'abrasius

Equip de Projecció d'abrasius d'altes
prestacions muntat sobre furgoneta Iveco
Daily

1

Plataforma elevadora tipus tisora ITECO X20
Upright. 340 kg de capacitat i 12 m d'alçada de
treball.

Plataforma per l'accés a zones de treball amb
dificultat d'accessibilitat

1

Plataforma elevadora sobre camió. Nissan
Cabstar equipat amb grua cistell Palfinger tipus
PA 20T. 200 kg de capacitat i 20 m d'altura de
treball

Plataforma sobre camió per a l'accés a zones
de treball amb dificultat d'accessibilitat

1

Camió grua de 18 Tn de MMA equipat amb grua
autocàrrega marca PM, model 10023

Equipament versàtil per a serveis de
col·locació de contenidors, recollida de poda,
abocaments, suport a actes i celebracions,
col·locació i retirada de contenidors,
transport de plataforma elevadora i un altre
equipament tècnic

1

Camió portacontenidors basculant i ganxo
Renault Premium 280 CV

Vehicle específic per a la retirada de
contenidors per a neteges de solars i retirada
de grans volums d'abocaments

5

Contenidors industrials

Camió càrrega de reduos i transport logístic
amb sistema ganxo i grua

1

Retroexcavadora JCB 3CX 4T

Equipament per a tasques de neteja de
solars, moviment de terres, retirada de grans
volums d'abocaments, situacions
d'emergència

1

Toyota Hilux Pick-Up

Vehicle 4x4 de suport a situacions d'alerta i
emergències. Adaptable a pala llevaneus i
"salt spreader" (aplicació de sal) per a
situacions de gel i nevades.

1

Pala llevaneus amb elements d'adaptació a
vehicles Meyer Drive Pro

Adaptable a Toyota Hilux. Alçada: 800 mm;
amplada: 2500 mm; pes: 340 kg.

Vehicle taller per a tasques de manteniment i
reparació de contenidors, recollida d'animals
morts (incorpora bagul frigorífic)
Furgoneta caixa tancada per al trasllat
d'equipament tècnic (equip Sileo
LOMBARDINI, equip SKIDMATE)
Equip d'aigua calenta d'altes prestacions
muntat sobre furgoneta Iveco Daily

Equipament per a tasques de neteja de
solars, retirada de grans volums
d'abocaments, situacions d'emergència

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Ut
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Ut

Descripció

Imatge

1

Escampador automàtic Salt Dogg SHPE.

1

Grup elèctric 9,6 kW, 230 V. Motor / alternador
muntat sobre amortidors antivibratoris en xassís
tubular

Observacions
Per aplicació de sal, i barreja de sal i sorra.
Tremuja de polietilè. Cargol sense-fi. Disc
esparcidor desmuntable. Consola a l'interior
del vehicle. Vibrador de tremuja. Per
muntatge sobre Toyota Hilux
Portàtil per a utilitzar com a maquinària
auxiliar en cas necessari.

2.3. Instal·lacions
2.3.1.

Instal·lacions aportades

MERCE ESTEVE PI
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El servei de neteja viària del municipi de Begues comporta la disponibilitat d’una xarxa d’instal·lacions que
garanteixi l’eficàcia operativa en la prestació dels diferents serveis.
SERSA presenta en aquest epígraf una xarxa d’instal·lacions amb total garantia per cobrir i millorar
les necessitats que requereix el servei, ja que minimitza els temps de desplaçament des del punt de
sortida al punt d’inici del servei i planteja una proposta amb millores a les instal·lacions i aportació de
naus i parcs auxiliars en municipis veïns.
SERSA disposa, per tant, d’una àmplia xarxa d’instal·lacions, que posa a disposició del Servei de neteja
viària de Begues, i que aportarà un valor afegit en la disponibilitat de magatzems, tallers, eines, garatges,
etc. La taula següent descriu la relació de la xarxa d’instal·lacions que SERSA més propers a Begues:
NOM

MUNICIPI

UBICACIÓ

SUP.

Nau principal

Begues

c/ Sant Oreste, 17

384 m

Base SERSA 1

Castelldefels

c/ Galileu, 10

4.009 m²

Base SERSA 2

Castelldefels

c/ Molinot, 41

780 m²

2

ESPAIS/FUNCIONS
Taller, oficines, sala de formació,
magatzem, vestuaris i aparcament
Taller, oficines, sala de formació,
magatzem, vestuaris i aparcament
Taller, oficines, magatzem, vestuaris
i aparcament

SERSA garanteix que totes les instal·lacions del servei tindran els equipament necessaris pels
treballadors en compliment de matèria de prevenció i seguretat laboral i disposarà de les llicències
d’activitat, així com es farà càrrec del manteniment i neteja de les instal·lacions de la seva propietat.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Nau principal
La instal·lació principal, com a base d'operacions es troba situada al carrer Sant Oreste número 17, molt
propera al centre de Begues. Es tracta d'una nau industrial d'aproximadament 384 m² construïts, amb un
pati d’uns 31 m² de superfície.
La ubicació de les instal·lacions fixes presentada per SERSA és idònia, ja que es troba molt pròxima a
les zones de treball i minimitza els temps de desplaçament des del punt de sortida al punt d’inici dels
servei. És una instal·lació que es troba molt cèntrica al municipi de Begues i alhora amb unes
característiques espaials i de distribució perfectes per a les necessitats del servei de neteja viària.
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Ubicació de la nau central.
La instal·lació es divideix en dues zones.

MERCE ESTEVE PI
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-

✓

Vestidor i lavabos

✓

Oficina

✓

Zona de menjador

✓

Zona per a guardar equipament de neteja, espai de reparació i manteniment de vehicles,
taller, magatzem de recanvis per a vehicles i material associat al servei i una petita mini
deixalleria per a ús intern. La resta d'espai es farà servir com a aparcament interior i de
recàrrega de vehicles elèctrics degudament senyalitzat.

Zona exterior, pati. Aquesta zona disposa d'espai per a la zona de rentat de vehicles i zona de
transvasament de recollida de les escombradores i vehicles lleugers. S’ha previst dins de la zona
exterior del pati, una zona per al emmagatzematge.

El plànol de distribució actual és el següent:

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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-

Zona interior, nau. Aquesta zona disposa de:
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PLANTA PRIMERA

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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PLANTA BAIXA

SECCIÓ ALÇAT

ALÇAT EXTERIOR

Tota la instal·lació comptarà amb sistema de protecció amb alarma i circuit de càmeres de vídeo
vigilància.

115

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

La nau comptarà amb una instal·lació de protecció contra incendis d'acord amb la normativa vigent
establerta per Indústria. De totes maneres, la nau no necessitarà sectorització ja que es pot establir un
únic sector d'incendi ja que no supera els 2.500 m² establerts pel Reial Decret 22667/2004.
A més, aquesta disposarà d'assegurança de responsabilitat civil, assegurança de contingut i continent i
de riscos ambientals.
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S'haurà de disposar d’una xarxa de senyalització de tots els recorreguts i espais de la nau per garantir la
seva correcta evacuació en cas d'incendi. Totes les indicacions comptaran amb dimensions segons UNE
23-034.

Vista actual de la façana d’entrada a la nau.
Tots els vehicles i persones del servei directe de neteja viària del municipi de Begues sortiran d’aquesta
nau.
A l'interior de la nau, disposem d'una superfície aproximada de 400 m² dividits per zones en funció dels
treballs a realitzar. En entrar a la dreta s'habilitarà el taller, un magatzem de recanvis i una zona de
minideixalleria per a la correcta gestió dels residus generats en taller i de l'activitat associada al servei.
Aquests residus són gestionats en funció de la seva perillositat i amb empreses autoritzades.
Al costat de la zona de taller i degudament senyalitzada es troba la zona de reparació, substitució de
pneumàtics, manteniment de vehicles, bancs de treball, estoc de recanvis, etc.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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L'espai del fons de la nau s'utilitzarà per estacionar vehicles i com a zona habilitada de recàrrega de
vehicles elèctrics.
A la planta superior es troba la zona d'oficines i de vestuaris. Des de l'oficina tècnica-administrativa es
planificaran, coordinaran i supervisaran tots els serveis. Estarà sota la responsabilitat del director tècnic
que juntament amb Serveis Tècnics de l'Ajuntament de planificar l'evolució estratègica dels projectes
objectes de la concessió.
Els vestidors comptaran amb taquilles individualitzades, dutxes, inodors i lavabos. Compliran amb la
vigent normativa de prevenció de riscos laborals.
Es garantirà la neteja general de tota la instal·lació periòdicament. Al vestidor només es guardaran els
efectes personals, la roba i els EPI relacionats amb el treball a realitzar, de manera que cada treballador/a
tindrà una taquilla individual. Els vestidors comptaran amb rentamans amb mirall i sabonera. Dutxes amb
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aigua calenta i freda mitjançant monocomandament temporitzada, sabonera i penjadors. Els sanitaris
amb doble polsador de descàrrega automàtica d'aigua, porta-rotlles de paper higiènic, escombreta,
penjador i tancament interior amb sistema d'obertura des de l’interior.
Al principi i aprofitant l'angle mort de maniobra s'habilitarà un espai per a l'emmagatzematge de
contenidors en estoc.
En quant a la zona de rentat de vehicles, es situarà a l’exterior, per a les tasques de neteja i desinfecció
d'aquests.
La resta de l'espai està destinat a l'estacionament dels vehicles i de la zona de circulació tant de vehicles
com el personal, degudament delimitats i senyalitzats.
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Així doncs, SERSA proposa la següent distribució d’espais en la nau:
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Base SERSA 1
La base que SERSA proposa per als vehicles associats a la recollida de residus pretén ser la nau de suport
on es pugin realitzar algunes de les tasques de manteniment, neteja, i estacionament dels serveis.
La disponibilitat d’aquesta nau implica les següents avantatges:
•

La nau està completament habilitada per realitzar serveis des del primer dia de servei, pel que el seu
període d’implantació és immediat.
Una millora substancial en els serveis que es desenvoluparan, ja que es millora temps de resposta
respecte imprevistos.
Optimització en els desplaçaments dels serveis de suport i tasques de manteniment.
Menor càrrega de treball i necessitats d’espai a la base central, fet que millora indirectament la base
central, l’espai d’emmagatzematge i els serveis adscrits en aquesta.

•
•
•

A més, la base de SERSA també té capacitat per tenir tots els vehicles de reserva proposats, garantint
un temps curt de resposta en cas d’avaria d’algun equip, ja que es troba a només 12 km de la nau principal
de Begues.

07/10/2021

Alcaldessa

Ubicació
La nau auxiliar 1 es troba situada al Carrer Galileu, nº10, al municipi de
Castelldefels
La ubicació de la nau auxiliar 1 que proposa SERSA suposa una millora,
ja que disposa d’una ubicació estratègica amb diverses avantatges:
•
Proximitat al municipi de Begues.
•
Tot i ser una nau auxiliar, disposa d’una gran superfície i amb els
espais adaptats per prestar les tasques que requereix un servei de
neteja viària, en cas de necessitat.

MERCE ESTEVE PI
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Descripció
Es tracta d’una nau industrial de 691 m2 construïts, sobre una parcel·la de 4.009m2, amb accés tant peatonal com de vehicles
des dels dos carrers.
Disposa de diferents espais adaptats per a l’activitat dels serveis de recollida de residus i neteja viària. Concretament disposa
de:
•

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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•

Oficines: consisteix en una zona on es troba la recepció, la oficina ambiental, la sala de formació, la oficina tècnica, la oficina
administrativa i la sala de reunions. A la zona s’habilitaran diferents papereres de fraccions de residus i trobarem un punt
net per deixar objectes com tòners, CD’s, etc.
Magatzem a cobert i taller: aquesta zona disposa d’un espai amb zones de reparació, substitució de pneumàtics,
manteniment de vehicles i contenidors, bancs de treballs, etc.
Pati exterior: zona amb espai habilitat per l’estacionament de vehicles i càrrega de vehicles elèctrics vinculats al servei,
zona de rentat de vehicles, així com un espai per l’acopi de material del servei i per a realitzar tasques de manteniment
dels mateixos. També disposa de minideixalleria per als residus del taller.

Base SERSA 2
SERSA també posa a disposició del contracte la seva nau situada també al municipi de Castelldefels, per
tal d’aportar instal·lacions amb magatzems i tallers que poden donar suport a possibles tasques que
requereixi el servei.
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Ubicació
Aquesta segona nau auxiliar es troba situada al carrer Molinot, nº41, al
municipi de Castelldefels

Descripció
La nau es troba a tant sols 13 km del municipi de Begues. Es tracta d’una parcel·la de 780 m2, amb accés tant peatonal com de
vehicles.
Disposa de diferents espais adaptats per a l’activitat dels serveis de recollida de residus i neteja viaria. Concretament disposa
de:
•

MERCE ESTEVE PI
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Magatzem i taller: Aquesta zona disposa d’un espai amb zones de reparació, substitució de pneumàtics, manteniment de
vehicles, bancs de treballs, etc.
Zona amb espai habilitat per l’estacionament de vehicles i càrrega de vehicles elèctrics vinculats al servei, zona de rentat de
vehicles, així com un espai per l’acopi de material i residus del servei i realitzar tasques de manteniment dels mateixos. També
disposa de minideixalleria per als residus del taller.

2.3.2.

Obres o adequacions en matèria de sostenibilitat

Amb l’objectiu de poder oferir un servei de qualitat durant tota la durada del contracte, SERSA es
compromet a disposar d’unes instal·lacions que ofereixin la seguretat, organització, comoditat i
prestacions necessàries. La ubicació que proposem és molt propera a la s’utilitza actualment en aquest
servei, tot i que SERSA està obert a qualsevol suggeriment que pugui fer l’Ajuntament en cas de resultar
l’empresa adjudicatària.
És per això que, tenint en compte que els serveis requeriran del màxim d’atenció i, per tant, un espai
concret, es proposa una sèrie de millores de la nau que es vol llogar, les quals afavoriran la gestió, el
control i la realització òptima de la programació establerta.
Actualment, l’interior de la nau consta d’un espai diàfan destinat a l’aparcament dels diferents vehicles de
la contracta. Aquest espai necessitarà una neteja prèvia i una repintada dels elements indicatius de PRL,
seguint amb els paràmetres de qualitat auditats.
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Amb el Pla d’energies renovables es pretén arribar als següents objectius:
-

Fer una aposta sostenible, que prevegi les millors opcions des d’un punt de vista tecnològic,
ambiental, econòmic i social.

-

Establir una nova consciència energètica que fixi unes limitacions al consum.

-

Promoure una transició cap a un model més sostenible que depengui molt menys de
combustibles fòssils i molt més de les fonts renovables.

És per això que SERSA instal·larà plaques fotovoltaiques. La utilització d’energies renovables no tan sols
ajuda a generar un menor impacte ecològic i ambiental sinó que també és un mètode d’estalvi,
especialment a llarg termini, donat que el consum i el cost són molt menors que els vinculats a les fonts
energètiques tradicionals.
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Val a dir que es portaran a terme uns controls i auditories periòdiques per tal d’avaluar de forma constant
l’estat i manteniment de les instal·lacions, per tal de ser incloses, també, dins del programa de millora
continua del servei.
2.3.3.

Proposta de pla de manteniment i pla de sostenibilitat

El servei es desenvoluparà amb l'explotació de la Nau Central situada al carrer Sant Oreste número 17.
Per tal de dur a terme un manteniment integral de les instal·lacions del servei, SERSA durà a terme un pla
de manteniment i conservació de les instal·lacions per al seu correcte funcionament que constarà de:
➢
➢
➢
➢
➢

Manteniment preventiu: es revisaran i comprovaran aquells punts de les instal·lacions que siguin
susceptibles de deteriorament amb el pas del temps.
Manteniment correctiu: es corregiran les fallades i deterioraments detectats al manteniment
preventiu. Aquesta reparació es realitzarà el més aviat possible.
Neteja, desinfecció, desinfectació i desratització.
Protecció Contra Incendis.
Pla i Protocol d’actuació per al control de legionel·la.

07/10/2021

Alcaldessa

Els períodes de temps que marquen aquests manteniments, depenen dels termes en els que s'estima que
poden aparèixer símptomes de desgast o necessitat de manteniment.
Manteniment preventiu
SERSA realitzarà de forma exhaustiva totes les operacions de manteniment preventiu segons les
freqüències establertes, com a mínim, per la normativa vigent i d’acord amb la seva pròpia experiència.
En electricitat es realitzarà la certificació anual en els camps d’il·luminació i força, grup electrogen i
seguretat. En màquines de producció tèrmica es realitzarà també el certificat anual i es portaran a terme
totes les operacions normatives de les instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losis.

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
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El Secretari
Signatura 1 de 2

A continuació es detallen els programes de manteniment en forma de "Fitxes de manteniment":
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Fitxa de manteniment preventiu de les instal·lacions.
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repintat de les portes
Sediments i incrustacions de l'interior de conduccions

Pavimentació de formigó
Estat de ls baixants
clavegueram
Red de telefonía interior
Instal·lació elèctrica

d'elements metàlics i
de resistència al foc
Juntes de façana
Acabats de la façana
Segellat de marcs amb
façana

de les fustes

anclatge marcs de les portes

Estructura horitzontal
Revestiment
protecció
contra incendis
Repintat
de la protecció

Renovació del tractament contra incendis

Intal·lacions contra incendis

Conexions presa de terra

Transformador elèctric

Anclatges i fixacions a cuberta

Neteja

CADA 10 ANYS
Operació
Concepte

Portes

Portes

Purgar

del sistema elèctric

Exteriors

Estat de la griferia

Estat de les portes

Boques d'incendi

Neteja

Ferros i mecanismes de les portes

Estat dels ferros i finestres

Elements móbils de persiabes

Parament interiors

Aplacats de ceràmica

Abrillantament del terratzo

Superfícies de cornises

Concepte

Anlatge de les baranes interiors
Elements de prodecció
anticorrosiva

Desaigües

Revisar

Neteja

ANUAL
Operació

Parets i pilars

Estat de les inestres

Inspecció

Inspecció

Cimentació

CADA 5 ANYS
Operació
Concepte

Aquetes

Enllumenat d'emergència

CADA 5 ANYS
Operació
Concepte

Imbornals

Quadres elèctrics

Greixatge

Desinfecció i desinsectació

Elements d'il·luminació

Molls de tancament de les
portes

Canals

Persianes

Finestres

Control de possibles plagues

Revisar

Neteja

Aparcaments i vials

Baranes interiors

Portes interiors

SEMESTRAL
Operació
Concepte

Alcaldessa

Gelosíes
Revisar

Neteja

MENSUAL
Operació
Concepte

07/10/2021

Exteriors

Vestuaris, serveis

Concepte

DIARI
Operació

FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS

El Secretari

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

A més, SERSA compta amb una Oficina Tècnica formada per tècnics col·legiats que porten el control de
les actualitzacions que constantment es produeixen a les normatives per tal que els serveis que gestiona
l’empresa compleixin sempre la reglamentació vigent:
-

Reglament electrotècnic de Baixa tensió.

-

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en Edificis (RITE).

-

Codi tècnic de l'edificació (CTE) en els seus documents bàsics corresponents.

-

Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.

-

Reial decret 485/1997 de 14 abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el servei.

Les operacions d’inspecció i certificació per organismes de control subjectes a reglamentació es faran
estrictament segons el calendari previst (veure taules adjuntes).
Inspeccions Periòdiques de Baixa Tensió:
RD 2473/1973 i RD 842/2002

ELECTRICITAT

Període d' Inspecció (anys)

1 a 50 kW
51 a 85 kW
86 a 130 kW
131 a 175 kW

5 o 4 anys segons CCAA

176 a 300 kW
301 a 400 kW
401 a 500 kW

07/10/2021

Alcaldessa

Potència

Más de 500 kW

Inspeccions Periòdiques d' Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (IPIC+IPE):
RD 1027/2007

Generador de Calor de 70 kW fins a 400 kW

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

IPE (Inspecció periòdica d' eficiència energètica)

1er. Generador
2do. Generador addicional i següents, mateixa instal·lació i mateixa visita
Generador de Calor superior a 400 kW

CLIMA

1er. Generador
2do. Generador addicional i següents, mateixa instal·lació i mateixa visita
Generador de Fred de 70 kW fins a 400 kW
1er. Generador

El Secretari

2do. Generador addicional i següents, mateixa instal·lació i mateixa visita
Generador de Fred superior a 400 kW
1 er. Generador
2do. Generador addicional i següents, mateixa instal·lació i mateixa visita
IPIC (inspecció periòdica de la instal·lació completa) coincident amb IPE

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

Per cada instal·lació
IPIC (Inspecció periòdica de la instal·lació completa)
Instal·lació con generadores fins a 400 kW
Instal·lació con generadores fins a 5.000 kW
Instal·lació con generadores superiores a 5.000 kW
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Inspeccions Periòdiques d' Equips a Pressió sense risc:
RD 2060/2008
Categories

Període d' Inspecció (anys)

Acumulador / calderí Nivell A
Acumulador / calderí Nivell B

APARELLS A PRESSIÓ

Acumulador / calderí Nivell C
Acumulador / calderí Nivell A
Addicional mateix emplaçament i
titular
Acumulador/calderí Nivell B
Addicional mateix emplaçament i
titular
Acumulador / calderí Nivell C
Addicional mateix emplaçament i
titular

3/6/12 anys

Inspeccions Periòdiques d' Equips a Pressió amb risc: (us Indt):
RD 2060/2008
Categories

Període d' Inspecció (anys)

Caldera Nivel A
Caldera Nivel B

1/3/6 anys

07/10/2021

Alcaldessa

Caldera Nivel C

Manteniment correctiu
L’esquema del protocol d’actuació que es proposa implantar per a casos d’incidència, englobant tant les
incidències o avaries, com les actuacions extraordinàries o els manteniments d’obra civil, es mostra a
continuació i consta dels següents punts:

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

1.

Programació de Manteniment Correctiu

La recepció dels avisos es podrà produir de diferents maneres, principalment via telefonia i per altres
mitjans. En el cas de la utilització del sistema de gestió per ordinador aquesta ordre podrà ser transmesa
mitjançant aquest sistema informàtic. En aquest cas, tots els avisos recollits (a excepció dels rebuts via
aplicació web posat que es descarreguen automàticament en el sistema), seran inserits en el registre i
posteriorment es genera una ordre de treball.
2.

Ordre de Treball Correctiu

Una vegada rebuda i analitzada la incidència es procedirà a la seva programació, assignant recursos amb
criteris tals com la distància dels operaris al centre, el tipus d’avaria, els materials necessaris, etc.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

3.

Realització treballs

Es pot donar el cas que alguns treballs no es realitzen, sinó que queden a l'espera per alguna raó
justificada com la necessitat d'algun servei tècnic especialitzat. En qualsevol cas, el motiu quedarà
reflectit en l'ordre de treball corresponent. Aquestes ordres quedaran reflectides en l'informe mensual i
es programaran per a la data més propera possible.
4.

Manteniment Correctiu

Quan un treball de Manteniment Correctiu hagi estat detectat a partir d'activitats de Manteniment
Preventiu, es reflectirà en el part corresponent, indicant el número d’OT preventiu del que procedeix,
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perquè quedi constància i facilitar posteriorment el seu recompte per incloure en l'informe mensual de
SERSA.
5.

Treballs no realitzats

Quan per qualsevol motiu (manca de material, etc.) no s'hagin pogut acabar de realitzar els treballs de
manteniment correctiu programats, l'operari corresponent ho anotarà en l'apartat Incidències de l'ordre
de treball. S’anotaran les conclusions al llibre d’incidències.
6.

Introducció de dades a l'ordinador

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
Signatura 1 de 2
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Alcaldessa

Tots els treballs anteriorment indicats, seran registrats en la base de dades de l'aplicació informàtica
instal·lada al centre per a la creació d'un històric d'avaries, així com per a la generació dels informes
corresponents. Les intervencions de manteniment correctiu seran supervisades i aprovades pel
Responsable.
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DETECCIÓ INCIDÈNCIA

- TRUCADA DE L'USUARI.
- ES DETECTA MITJANÇANT EL MANTENIMENT
PREVENTIU.

PROGRAMACIÓ MANTENIMENT
CORRECTIU (1)

- ES GENERA A PARTIR D'UNA PROGRAMACIÓ
ANTERIOR.

LLANÇAMENT ORDRE DE
TREBALL CORRECTIU (2)

NO

NO

ES REALITZARÀ
LA ORDRE? (3)

ES REALITZARÀ
MES ENDAVANT

SÍ

SÍ

INTRODUCCIÓ DADES AL SISTEMA
DE REGISTRE

ASSIGNACIÓ D' O.T ALS
TREBALLADORS

- AVARIA IRREPARABLE
SÍ
- REPARACIÓ > 30% COST
MAQUINARIA
- MAQUINARIA OBSOLETA

FALTA TEMPS?
(5)

OPERACIÓ DE MANTENIMENT
CORRECTIU (4)

NO

Alcaldessa

NO

NO
S' HA REALITZAT
EL TREBALL?

FALTA
MATERIAL? (5)

07/10/2021

SÍ

SÍ

LLIURAMENT O.T EMPLENADA
ADMINISTRACIÓ

COMPRES

REGISTRE A LLIBRE DE
INCIDÈNCIES

MERCE ESTEVE PI

REGISTRE DE LA OT A ARXIU (6)

Signatura 2 de 2

COMUNICACIÓ A RESPONSABLE
DEL CLIENT

FI DE SERVEI

Les instal·lacions que comprenen el servei estan sotmeses a una explotació i un trànsit de personal
constant, sobretot pel que fa als vestuaris i habitacles destinats a la higiene personal. A més, les
actuacions del servei van lligades a tasques on el contacte amb substàncies com olis, residus i fums, es
troben al dia a dia. Així, es considera de vital importància realitzar una sèrie d'operacions de neteja amb
l'objectiu de mantenir els vestuaris i les instal·lacions en perfecte estat d'higiene, neteja i desinfecció.
Totes aquestes actuacions es realitzaran d’acord amb les normatives i lleis que actualment regulen
aquestes activitats.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Neteja, desinfecció, desinfestació i desratització (DDD)
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Neteja bàsica
Consistirà en la neteja diària de les oficines, tallers, dependències, lavabos, i vestuaris amb l'objectiu de
mantenir en condicions de salubritat, higiene i salut les instal·lacions. D'altra banda, es realitzarà una
neteja setmanal de les zones d'aparcament dels vehicles, tot i que es podrà netejar amb major freqüència
sempre que així es requereixi.
Els productes de neteja que seran utilitzats per SERSA seran biodegradables i disposaran de l'etiqueta
ecològica o certificats pertinents. En aquest sentit, no s'utilitzaran productes abrasiu que malmetin els
materials o superfícies existents.
Desinfecció, desinsectació i desratització
L'objectiu d'aquestes tasques serà erradicar qualsevol tipus d'infecció, sobretot actualment en plena
pandèmia per COVID-19, que pogués ser introduït pel personal. Les tasques es programen amb
freqüència bimestral i es realitzen per empreses especialitzades en la matèria. Aquesta freqüència
sempre es pot augmentar depenent de les necessitats de la instal·lació.

07/10/2021

Alcaldessa

A més, la desinfecció es complementa amb les tasques diàries de neteja bàsica, diària per les
dependències d'oficines, taller, llocs de servei, lavabos i vestuaris; i setmanal per a la neteja i baldeig del
taller, exteriors i zones d'aparcament dels vehicles.
Pel que fa a la desratització i tasques preventives contra plagues d'altres rosegadors, es contemplen
actuacions periòdiques amb freqüència bimensual de desratització de totes les instal·lacions i
dependències.
Aquestes tasques es descriuen a continuació:

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Signatura 2 de 2

-

Anàlisi de situació previ al control preventiu i correctiu de plagues

Es realitzarà un informe de diagnòstic amb anàlisi de punts crítics en la primera actuació per tal
d’identificar els espais que poden ser focus de plagues.
S’establirà el Pla DDD (desratització, desinsectació, desinfecció), que és el Pla Director que regula el
Control de Plagues en les instal·lacions que donaran servei durant el contracte. Es revisa i valida al menys
un cop a l’any, incorporant-se de manera progressiva aquelles millores produïdes o si existeixen
variacions sobre la documentació en vigor. Aquest pla es divideix en:
✓

Informe de Diagnòstic inicial amb les mesures correctores recomanades.

✓

Registres d’empresa, carnets d’aplicador, TC etc.

✓

Calendari de controls preventius programats: Mensual o Trimestral.

✓

Plànol d’ubicació dels elements passius de control: porta esquer de seguretat, trampes
de feromones, insectocutors i d’altres.

✓

Registre i fitxa de seguretat dels biocides a utilitzar.

✓

Pla de contingències en cas d’intoxicació accidental.

✓

Documents Informatius de Tractament.

✓

Documents Informatius Previs al Tractament.

✓

Avisos fora de programació: informe i seguiment.

✓

Es planificaran els següents controls preventius amb una freqüència trimestral.
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-

✓

Tractament de Xoc o inicial: s’implanta el sistema proposat en el Pla DDD i s’inicia amb
una acció a fons inicial.

✓

Els controls ordinaris es realitzen conforme a las directrius marcades. Genera un
Document Informatiu per Tractament.

✓

Els controls ordinaris poden generar un “Tractament de Seguiment” segons criteri tècnic.

Anàlisi de situació previ al control preventiu i correctiu de plagues

Marc normatiu
✓

Norma AENOR UNE 171210 i publicada al BOE amb data 7 de Gener de 2008 sobre
Qualitat ambiental en interiors. Bones pràctiques als plans de Desinfecció, Desinsectació
i Desratització”

✓

CEN europea sobre Bones pràctiques Bones pràctiques als plans de Desinfecció,
Desinsectació i Desratització (EN 16.636) Presentada als Març de 2015

✓

RD 830/2010 de 25 de Juny; Normativa reguladora de la capacitació per realitzar
tractament amb biocides.

✓

DIRECTIVA EUROPEA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
21 de octubre de 2009 Per la que s'estableix el marco de la actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

✓

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de juliol, per el que s'estableixen els criterishigiènicsanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis.

✓

ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrer, por la que es regula el procediment per a la
homologació dels cursos de formació del personal que realitza las operacions de
manteniment higiènic-sanitari de las instal·lacions.

✓

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrer, per el que s'estableixen els criteris sanitaris
de la qualitat de l'aigua de consum humà.

✓

DECRET 352/2004 De 27 de Juliol que se estableixen les condicions higiènic- sanitàries
per la prevenció i el control de la legionel·losis a Catalunya.

MERCE ESTEVE PI
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Marc legal

Protecció contra incendis
SERSA es compromet a elaborar els plans d'emergències o plans d'autoprotecció de les instal·lacions
corresponents una vegada adjudicat el servei, conforme a l' establert en l'article 20 de la llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals, sobre mesures d'emergències al centre de treball.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

En aquest pla d'emergències del centre s'especificaran les mesures preventives per al risc d'incendi en
les instal·lacions d’acord amb:
-

S’avaluaran els riscs de les instal·lacions i s’identificaran les zones amb un alt risc d’incendi.

-

Les instal·lacions disposaran de sortides d’emergència degudament senyalitzades i il·luminades i
de rutes d’evacuació amb la senyalització que estableixen les normatives vigents.

-

S’inclouran els plànols del pla de mesures contra incendi amb la posició del plànol i la ruta de
sortida d’emergència més propera, així com indicacions sobre les mesures a prendre en l’acció
immediata.

-

S’equiparan les instal·lacions amb els elements de seguretat i auxiliars per tal de poder realitzar
una extinció passiva i activa en cas d’incendi i donar avís al cos de bombers o autoritat competent
en la matèria.
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En quant al personal adscrit al servei, haurà de seguir les indicacions preventives i d’acció immediata que
s’estableixin tant en el Pla de prevenció de riscos laborals, associat a la instal·lació que es descriu en
aquesta mateixa memòria, com en el Pla de mesures contra incendi.
Pla i Protocol d’actuació per al control de legionel·losi
PLA I PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER AL CONTROL DE LEGIONEL·LA DE SERSA
Pla de control de legionel·la
1.

Àmbit d'aplicació del protocol

Es realitza el present protocol amb la finalitat de dur a terme una prevenció i control pel que fa
a l'aparició de legionel·la a les instal·lacions i maquinària que SERSA posa a disposició del servei.

MERCE ESTEVE PI
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-

Dipòsits d'acumulació i circuit d'aigua.

-

Punts d'aspersió o boquilles d'aigua.

2.

Normativa de referència

Per l'elaboració del present protocol es consideren els punts establerts en la següent
normativa:

07/10/2021

Alcaldessa

Els possibles punts susceptibles per l'aparició de Legionel·la els localitzem a la maquinària de
neteja (escombradores, camions cisterna, etc.) i són:

-

RD 865/2003 i Decret 352/2004 de criteris i condicions higiènic- sanitàries per la
prevenció i el control de la legionel·losi.

-

Guia tècnica per la prevenció i el control de la legionel·losi “Guia Técnica para la
prevenció y el control de la legionel·losis”. Capítol 13. Altres instal·lacions que acumulen
aigua i puguin produir aerosols.

3.

Operacions de manteniment, neteja i desinfecció

Per minimitzar l'aparició de legionel·la s'aplicaran les següents operacions sobre els punts
crítics.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Revisió setmanal
-

Absència de sediments als depòsits d'aigua.

-

Neteja dels dipòsits d'aigua.

-

Neteja de boquilles d'aigua.

Revisió semestral
-

Funcionament general de la instal·lació.

-

Existència de fugues.

-

Incrustacions.

-

Corrosió.

-

Estat de les boquilles.
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Neteja i desinfecció anual (o en el cas de brot)
-

Dipòsits de maquinària.

-

Circuits.

-

Boquilles d'aigua.

4.

Protocol per les operacions de manteniment, neteja i desinfecció

Revisions setmanals
-

Comprovar absència de sediments als dipòsits d'aigua.

-

Realitzar una neteja dels dipòsits d'aigua per eliminar possibles sediments que puguin
quedar.

-

Neteja de boquilles d'aigua.

Revisions semestrals

07/10/2021

Alcaldessa

Es realitzarà una revisió general del funcionament de l'equip, incloent tots els elements,
reparant o substituint aquells elements defectuosos.
-

Comprovació d'absència de fuites.

-

Estat de conservació i neteja dels dipòsits d'acumulació.

-

Revisió sobre brutícia general, absència de sediments, incrustacions.

-

Revisió de l'absència dels processos de corrosió.

-

Revisió de l'estat de les boquilles d'aigua. L' inspecció visual de la forma de dispersió
indicarà si existeixen obstruccions a les boquilles.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
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Neteja i desinfecció anual o en cas de brot

Dipòsits d'acumulació i circuit d'aigua a la maquinària de neteja:
-

Estacionament de la maquina a la zona designada per el cap de taller.

-

Buidatge complet del dipòsit.

-

Neteja del dipòsit i circuit d'aigua, eliminant possibles sediments.

-

Desinfectat del dipòsit i circuit d'aigua:

o

Ompliment a baixa pressió de tot el circuit d'aigua.

o

Afegir la quantitat de clor residual lliure corresponent (20 mg/l).

(Exemple: dipòsit de 5.000 litres afegir 20x5.000 =100.000 mg=100 g de cloro residual lliure).
o

Deixar actuar un mínim de 30 minuts.

o

Purgar posteriorment i aclarir amb agua freda.

Punts d'aspersió o boquilles d’aigua
-

Desmuntatge de les boquilles d'aigua.

129

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

-

Submergir les mateixes en una dissolució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure.

-

Deixar actuar in mínim de 30 minuts.

-

Aclarir posteriorment amb aigua freda.

5.

Control de la qualitat de l'aigua

Per l'aportació d'aigua a la maquinària de neteja s'utilitza l’aigua procedent de recursos
alternatius i no aptes per al consum humà.
En cas d'utilització d'aigües freàtiques, es realitzarà un control de qualitat de la mateixa
periodicitat trimestral en els que analitza la presència de :
-

Aerobis a 22ºC.

-

Legionel·la.

2.4. Recursos humans

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa

S’adjunta a continuació el quadre dels mitjans humans a subrogar:
Operaris
JMO
MVG
JMMG
MBS
LMA
HFOC
MEAN

Antiguitat Categoria Professional Tipus de contracte
04/08/2008
ESPECIALISTA
Indefinit
01/03/1994
ESPECIALISTA
Indefinit
03/10/2011
PEÓN
Indefinit
02/11/2016
PEÓN
Indefinit
25/04/2018
PEÓN
Indefinit
02/05/2018
PEÓN
Indefinit
01/06/2020
Adminis of. 1
Indefinit

Dedicació
Jorn. Completa
Jorn. Completa
Jorn. Completa
Jorn. Completa
Jorn. Completa
Jorn. Completa
65% Jornada

Dedicació
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%

H/set
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
26,00

A més, SERSA declara que disposa d’un Pla d'igualtat entre dones i homes i del Protocol PDS de
Prevenció, Denúncia i Sanció de l'assetjament per raó de sexe segons el nostre Pla d’Igualtat acreditat
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el número de
registre 9015/469246/2017 de data 4/08/2017.
2.4.1.

Organigrama del personal adscrit a la concessió

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

El nostre objectiu és donar suport més enllà de la prestació del servei buscant l’excel·lència. Treballem
per la millora continua dels nostres serveis, per conèixer de primera mà les necessitats del territori i poder
donar la màxima satisfacció al ciutadà.
Som una empresa compromesa amb la qualitat i el territori, el nostre desig és poder participar durant els
propers 8 anys en els plans de millora i sostenibilitat relacionats amb el contracte de neteja viària de
l’Ajuntament de Begues.
Creiem que és fonamental l'anàlisi tècnic de la situació actual de la prestació dels serveis així com de les
noves exigències i necessitats. Per això, durant el període d'implantació posarem al servei del municipi
amb dedicació màxima al màxim representant de l'empresa i a tot el personal de màxima confiança
responsable de les diferents àrees:
•
•

•

Directora general
Cap de serveis
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Responsable TIC (control d’informació
InfoGEO)

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•
•
•

•
•
•

Responsable de l’oficina tècnica
Tècnic en PRL, Q i Medi Ambient
Responsable de taller

Responsable de Recursos Humans
Responsable de compres
Responsable d’Administració

Diferenciarem a l’organigrama de l’empresa diferents tipus de personal:
DIR

Personal directe
: és el conjunt de persones amb una relació directa amb la prestació del servei,
format pels operaris i amb una dedicació del 100% de la seva jornada. És el personal directe per a la gestió
del servei.

07/10/2021

Alcaldessa

Les operacions incloses dins de la jornada de treball assignada són les següents: totes operacions
necessàries prèvies, durant i després de finalització del recorregut assignat formen part del servei i per
tant s’han de realitzar dins de la jornada de treball de l’operari, com ara les revisions tècniques prèvies a
l’inici del recorregut, reposició de consumibles (si fos el cas), les revisions sobre els elements de seguretat
i el seu correcte funcionament que poden afectar als treballadors i/o ciutadans, la neteja de l’equipament
en relació al manteniment de la funcionalitat (grup d’aspiració, caixes, radiadors, etc.), la complementació
de comunicats de treball i en general qualsevol aspecte relacionat amb l’estricte compliment dels
requisits laborals i/o legals (com ara el control de legionel·la). Totes aquestes tasques formen part de les
obligacions laborals dels treballadors adscrits al servei i han de ser realitzades en el temps assignat al
servei.
IND

Personal indirecte
: són les persones previstes pel reforç del compliment dels serveis objecte del
contracte. Aquest personal tindrà dos períodes de dedicació:
•

Dedicació durant el període d’implantació dels serveis.

•

Dedicació definitiva durant l’execució del contracte.

MERCE ESTEVE PI
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La dedicació un cop acabada la fase d'implantació, dependrà de la necessitat del contracte, tot i que a
l’oferta es fa una previsió. La seva estimació es detalla en el quadre de Relació de llocs de treball.
SOP

Personal dels departaments de suport
: la nostra organització disposa d'unes àrees
administratives i tècniques comunes que prestaran suport al servei. Al igual que amb el personal indirecte,
aquest tindrà una dedicació diferent durant la implantació dels serveis que al llarg de l’execució del
contracte. La dedicació un cop acabada la fase d'implantació, dependrà de la necessitat dels mateixos.
Tot això es detalla als quadres en el següent apartat.
2.4.1.1.

Organigrama de l’empresa

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

A continuació es mostra l’organigrama de l’empresa.
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2.4.1.2.

Relació de llocs de treball

Lloc de treball

Directe/
Indirecte

Categoria

Dotació

Directora General

IND

-

1

Dedicació
període
implantació
100%

Tècnic

1

100%

Director de serveis

IND

Cap de serveis

IND

Encarregat
Conductors

DIR

DIR

Alcaldessa

25%

Tècnic

1

100%

25%

1
2

100%
100%

50%
100%

Peó

3

100%

100%

0,20

100%

20%

1

100%

20%

Tècnic
Mecànic
Titulat
superior

Responsable oficina
tècnica

IND

SOP

Tècnic PRL, Q, MA

IND

SOP

Tècnic

1

100%

20%

IND

SOP

-

1

-

-

Tècnic
Titulat
superior
Oficial
Administratiu

1

100%

25%

1

100%

20%

1

100%

20%

1

100%

15%

Servei de prevenció
aliè
Responsable TIC

07/10/2021

10%

Encarregat
Especialista

DIR

Mecànic

IND

SOP

Responsable RRHH

IND

SOP

Responsable Compres

IND

SOP

Responsable
administració,
comptabilitat i fiscal

IND

SOP

2.4.2.
MERCE ESTEVE PI

SOP
DIR

Peons
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SOP

Dedicació
definitiva

Oficial
Administratiu

Equip directiu

Directora de l’empresa
Coordinarà el bon funcionament del contracte donant suport al Director de Serveis. Treballarà per al
contracte amb dedicació variable, màxima en la fase d'implantació, que anirà disminuint segons
necessitats tot i que romandrà sempre a disposició de l’Ajuntament de Begues.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Mantindrà relació amb el president, polítics i tècnics de l’Ajuntament sempre que sigui requerida.
Missió: Liderar l’administració de l'adequat funcionament de l'organització, assegurant l'optimització dels
seus recursos, mantenint i millorant la productivitat, l'eficiència i l'eficàcia dels seus processos d'acord
amb les directrius estratègiques, així com amb la legislació vigent i les condicions dels contractes, amb el
propòsit d'assegurar el compliment dels serveis oferts.
La seva disponibilitat serà de 24 hores, 365 dies a l’any.
Aspectes principals de la seva trajectòria: Llicenciada en Administració i direcció d’empreses, tècnica
en prevenció de riscos laborals i màster en Auditories i estudis d’impacte ambiental. Formada en
planificació fiscal de patrimonis i contractació pública, entre d’altres.
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Alcaldessa

Administradora i gerent amb experiència en el sector de 21 anys, gestionant, entre d’altres, els següents
contractes de serveis públics:
•

Contracte de neteja viària, recollida de residus i gestió de Deixalleria de Castelldefels durant 17
anys.

•

Contracte de neteja d’edificis públics de Castelldefels des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

•

Contracte de neteja i recollida de residus del municipi de La Llagosta des del 2012 fins a
l’actualitat.

•

Contracte de neteja d’edificis públics del municipi de les Franqueses del Vallès des del 2013 fins
a l’actualitat.

•

Contracte de neteja i recollida de residus de les Franqueses del Vallès des del 2017 fins a
l’actualitat.

•

Contracte de neteja d’edificis públics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des del 2017
fins a l’actualitat.

•

Contracte de neteja viària del municipi de Martorelles des de 2018 fins a l’actualitat.

•

Contracte de recollida d’edificis del municipi de Sant Fost de Campsentelles de 2018 a 2020.

•

Contracte de neteja d’edificis de la Diputació de Barcelona (diversos lots) des del 2017 fins al
2020.

•

Contracte de neteja viària del municipi de Sant Climent del Llobregat durant 7 anys.

•

Contracte de neteja viària i recollida de residus de l’Ajuntament de Viladecans durant 5 anys.

•

Contracte de neteja d’edificis públics de l’Ajuntament de Viladecans durant 5 anys.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Director de Serveis
Gestionarà de forma global el contracte. Serà l’interlocutor de l'empresa amb els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament sempre que així ho requereixin. Treballarà amb una dedicació parcial d'un 25% durant la
vigència del contracte.
Missió: Gestionar de manera global el contracte segons el plec de condicions i plica aprovada per garantir
l'adequació i la qualitat del servei prestat. És la persona que fa d'interlocutor de l'empresa amb
l’Ajuntament i els serveis tècnics, si així es requereix.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

La seva disponibilitat serà de 24 hores, 365 dies a l’any.
Aspectes principals de la seva trajectòria: Diplomat en arquitectura tècnica, primer cicle d’arquitectura
superior, format en enginyeria de l’edificació i màster en prevenció de riscos laborals. També format en
gestió de conflictes i gestió de personal.
Els aspectes més rellevants de la seva trajectòria professional han estat:
•

Director tècnic en contractes i licitacions de serveis públics a municipis com Castelldefels,
Santa Coloma de Gramenet o les Franqueses del Vallès entre d’altres, des de 2017 fins a
l’actualitat.

•

Tècnic especialista en licitacions i contractacions de serveis públics per municipis des de
l’any 2011 fins l’actualitat.

•

Tècnic especialista en contractacions i licitacions de projectes d’obra durant tres anys.
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Encarregat
Serà un professional qualificat amb capacitat suficient de decisió que actuarà com a interlocutor amb
l’Ajuntament de Begues. Una vegada proposat el nomenament, es comptarà amb l’aprovació de
l’Ajuntament.
Tindrà com objectiu, amb caràcter general, organitzar i controlar la bona marxa del servei, coordinant els
recursos materials i humans per a la correcta execució dels servies.
Atendrà en tot moment els avisos i incidències que els serveis tècnics de l’Ajuntament considerin
convenients, lliurant, diàriament, informació detallada dels treballs realitzats i de l’estat de les incidències.
Missió: Organitzar l'execució de la prestació dels serveis de neteja viària sota les directrius del director
de serveis i seguint els procediments establerts, atenent al que preveu el plec de condicions i la plica
aprovada per complir amb la planificació dels mateixos i proporcionar resultats de qualitat.

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

La seva disponibilitat serà de 24 hores, 365 dies a l’any.
Aspectes principals de la seva trajectòria: Format i titulat en enginyeria tècnica industrial, especialitzat
en química industrial. Destacable el seu coneixement amb la seva diligència amb el personal al seu càrrec.
Com a formació complementària, ha realitzat cursos de Prevenció de Riscos Laborals, formació per
l’elaboració i implantació d’un SGMA ISO 14001 i de formació d’auditor intern ISO 9001.
Els aspectes més rellevants de la seva trajectòria professional són els següents:
•

Encarregat de SERSA als contractes de neteja viària i recollida de residus dels municipis de La
Llagosta, Les Franqueses del Vallès i Martorelles des del 2020, gestionant de mitjana un col·lectiu
de 50 treballadors.

•

Responsable dels serveis de recollida de residus a Lliçà de Vall i La Roca del Vallès del 2018 al
2019.

•

Tècnic de Medi Ambient, Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals del 2018 al 2019.

•

Consultor Tècnic de Residus durant l’any 2018.

•

Responsable dels serveis de neteja viària i recollida de residus a Viladecavalls i Vacarisses del
2011 al 2017.

•

Tècnic de residus del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental del 2008 al 2011.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

2.4.3.

Règim de substitucions, suplències, cobertura de situacions imprevisibles o d' urgència

La prestació del servei va més enllà de l’establiment d’una organització i planificació d’horaris i personal
adscrit al servei. La realitat del dia a dia en aquest tipus de servei, on es treballa en espais dispersos i on
el pes de la mà d’obra té una gran rellevància, requereix d’una gestió de possibles variacions en les
necessitats del municipi i sobretot en causes sobrevingudes del personal adscrit.
En aquest sentit, SERSA disposa i aplica diferents solucions per a la gestió del personal en funció del tipus
de servei. En el cas que ens ocupa, al municipi de Begues s’han d’establir solucions per garantir la
disponibilitat de mitjans humans de reserva.
Cobertura de baixes
En primer lloc, s’ha de diferenciar entre:
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➢
➢

Baixes programades: totes aquelles que permeten una programació prèvia (dies personals, hores
sindicals), o les incapacitats temporals un cop ja s’ha generat el comunicat de baixa.
Baixes no programades: aquelles que per la seva immediatesa no permeten al treballador avisar
amb antelació; per exemple, el primer dia d’una baixa mèdica no programada o qualsevol altre
situació no prevista, així com qualsevol absència no justificada en el lloc de treball.

Segons el tipus de baixa, programada o no, el procediment per donar cobertura a la mateixa i garantir la
menor incidència possible en el servei, serà diferent.
En tots dos casos, SERSA es compromet a cobrir el 100% de les hores assignades a cadascuna de les
tasques planificades i/o, d’acord amb els responsables municipals s’acordés, revertir les hores no
realitzades en actuacions especials o bossa d’hores, a disposició del servei.
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Segons el tipus de baixa, programada o no, el procediment per donar cobertura a la mateixa i garantir la
menor incidència possible en el servei, serà diferent:

Baixa programada
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Les baixes programades no suposaran cap incidència en la prestació del servei, ja que aquestes es
planificaran per donar cobertura al lloc de treball des del minut cero.
Els recursos humans amb els que es contaran seran en primer lloc personal amb jornades parcials,
adscrit al mateix servei, que tinguin interès en ampliar temporalment la seva jornada, sempre i quan
aquesta ampliació no suposi un detriment de les hores de servei en el propi servei, ni en d’altres, garantint
també l’horari de servei establert en el centre afectat, i, per tant, evitant la interferència amb la seva
activitat.
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Aquesta mesura ens permet generar més estabilitat en el servei i en la plantilla, i s’aplicarà sobretot, a
baixes programades que es prevegin de baixa/mitja durada, amb ampliacions temporals, vinculades al
lloc de treball a cobrir.
En segon terme, SERSA disposarà d’una borsa de treball activa en el municipi de Begues, de manera que
qualsevol substitució programada i no coberta amb els recursos propis, es pugui programar de forma àgil
i eficaç amb un col·lectiu de persones ja pre-seleccionades, que passaran un procés de formació inicial
previ a la seva inclusió a la borsa de treball, per garantir el coneixement del funcionament del servei de
neteja viària.
En aquest procés es comptarà amb la col·laboració del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de
Begues i es donarà prioritat a persones en situació d’atur del municipi, realitzant la cobertura amb
contractes d’interinitat, vinculats al professional a cobrir.
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El personal que formarà part d’aquesta borsa estarà format prèviament per SERSA, i coneixerà els serveis
i els nostres estàndards de qualitat, de manera que el nivell d'eficiència sigui molt alt des del primer
moment i en concret hauran d’assolir:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Coneixements del serveis i les seves característiques particulars.
Coneixements i experiència d’ús de la maquinària del servei.
Coneixements i experiència en l’aplicació de qualsevol tractament de neteja.
Coneixements dels procediments interns de l’empresa, impartits en la formació de benvinguda.
Actuacions mediambientals en l’estalvi energètic, ús adequat dels productes de neteja i la gestió
de residus.
Prevenció de riscos laborals pel seu possible lloc de treball.

Aquestes persones hauran d’assistir obligatòriament a totes les jornades formatives organitzades
per l’empresa de manera periòdica, per tal de garantir la seva qualificació professional.
Aquesta solució s’aplicarà, sobretot, a baixes programades que es prevegin de mitja/llarga durada,
promovent una situació de continuïtat i estabilitat al lloc a cobrir.

07/10/2021
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Baixa no programada
La immediatesa d’aquestes situacions requereix disposar de recursos humans disponibles en la pròpia
plantilla. Per aquests casos també es comptarà amb ampliacions temporals del personal adscrit, en les
mateixes condicions establertes en el cas anterior o bé amb persones ja preseleccionades de la borsa
de treball activa.
En el cas de les absències previsibles: Immediat. La cobertura es realitzarà des del moment inicial de
l'absència en el lloc de treball.
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En el cas de les absències no previsibles: SERSA es compromet a realitzar la cobertura en un marge
de temps d’1 hora màxim.
Dimensionament del personal de guàrdia i altres mesures organitzatives
El model de gestió proposat per SERSA inclou les mesures organitzatives necessàries, per garantir la
perfecta realització dels serveis fins i tot davant de situacions sobrevingudes com:
➢
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➢

➢

➢

➢

Situacions d’absentisme previst o necessitats de servei previstes: totes aquelles conegudes amb
suficient antelació i permeten una programació prèvia (dies personals, hores sindicals, peticions
de serveis futures), o les incapacitats temporals un cop ja s’ha generat el comunicat de baixa.
Situacions d’absentisme imprevist i/o de curta durada (derivades de indisposicions del personal,
malalties, assumptes personals i familiars, permisos retribuïts i no retribuïts, absències sense
justificar, disposició d’hores sindicals, etc.)
Situacions derivades d’emergències produïdes (fortes pluges amb afectació del municipi i totes
aquelles que es produeixin dins o fora del horari de prestació del servei regular i que puguin
impedir el desenvolupament normal de l’activitat del municipi).
Peticions urgents de servei per part dels serveis tècnics municipals (esdeveniments, festes i tot
tipus d’actes realitzats al municipi que requereixin d’un actuació ràpida e immediata dels serveis
de neteja).
Qualsevol tipus de situació no prevista que requereixi la presència del personal de neteja en
qualsevol moment i a petició dels serveis tècnics municipals.
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En qualsevol cas la proposta presentada per SERSA, garanteix que sigui quina sigui la necessitat del
servei i la franja horària de la demanda, sempre hi haurà personal disponible per realitzar el servei.
La solució adoptada per garantir que les situacions i necessitats de servei indicades anteriorment no és
única. L’objectiu de l’empresa és disposar de diferents recursos organitzatius:
Personal propi sense adscripció
SERSA manté en la seva estructura pròpia sense assignació a cap contracte o servei un equip de 4
treballadors/es fixes en plantilla, de lliure disposició. Aquesta borsa de treballadors, estarà en disposició
permanent per entrar en servei quan es produeixi la demanda o necessitat.
Pactes d’hores complementàries
Treballadors de la actual plantilla amb contractes indefinits amb jornada parcial que mitjançant la
subscripció d’acord laboral d’hores complementàries poden allargar la seva jornada inicial. En
l’actualitat, en el llistat de subrogació només hi ha 1 treballador amb jornada parcial i possibilitat de
subscriure pacte d’hores complementàries.
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Creació d’una borsa de personal rotatiu
SERSA, disposarà d'una borsa de treball de treballadors i treballadores qualificats/des, formades i amb
disponibilitat immediata per incorporar-se al servei que seran cridades a incorporar-se al servei per torns.
La confecció de la borsa de treball, es realitzarà en col·laboració amb el Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Begues amb el vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals i en un termini màxim de
2 mesos comptats a partir de la firma del contracte per part de SERSA.
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S’iniciarà amb un procés d’informació pública, per donar la màxima difusió possible entre la ciutadania de
Begues i a través de:
➢
➢
➢
➢

Web municipal.
Web corporativa.
Inserció d’un anunci al mitjà de comunicació municipal escrit i a un altre d’àmbit local.
Cunyes publicitàries a la ràdio municipal.

Es facilitarà un registre de preinscripció a la borsa que haurà de ser omplert per les persones interessades
amb expressa indicació de la categoria professional i l’horari preferent escollit i adreçades a l’empresa
(via e-mail o personalment).
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Totes les sol·licituds rebudes seran analitzades i es comprovarà que compleixen amb els requisits exigits
i necessaris, per poder continuar el procés de selecció.
Una vegada validades les sol·licituds rebudes, s’iniciarà el procés de selecció i designació de les persones
que formaran part de la borsa de personal rotatiu. La borsa de personal rotatiu comptarà obligatòriament
amb:
➢
➢
➢

Personal amb categoria professional de Conductor, especialista, peó i mecànic.
Cobrirà tots el horaris possibles de dilluns a dissabtes.
En festius, l’horari de servei serà continuat.
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Les persones que formen part de la borsa de personal rotatiu, seran contractades quan hi hagi una
necessitat real de cobertura ja sigui per absentisme imprevist (i/o de curta durada), o bé derivada de la
necessitat d’incorporació immediata als serveis de treballadors i treballadores qualificats/des.
Bàsicament hi haurà dos modalitats de contractació:
➢

➢

Contractes d’interinitat, derivats de la necessitat de cobrir baixes, absències per assumptes
personals i familiars, permisos retribuïts i no retribuïts, absències sense justificar, disposició
d’hores sindicals, etc.).
Contractes d’obra i servei, vinculats a la feina encarregada i derivats de la necessitat de donar
resposta a serveis extraordinaris, urgents i/o emergències.

Es garanteix l’adequació de la contractació a la normativa vigent i/o futura, es dona estabilitat i continuïtat
al servei i es garanteix que el personal mai serà personal adscrit al servei. Un cop finalitzada la necessitat,
la relació laboral acabarà, no sent en cap cas subrogable.
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El personal que formarà part d’aquesta borsa estarà format prèviament per SERSA i coneixeran els
nostres estàndards de qualitat en el servei, de manera que el nivell d'eficiència sigui molt alt des del primer
moment i en concret hauran d’assolir:
➢
➢
➢

Coneixements del municipi de Begues i les seves característiques particulars.
Coneixements i experiència d’ús de tota la maquinària del servei.
Coneixements i experiència en l’aplicació de qualsevol tipus de tractament de neteja viària.

La borsa de treball disposarà, com a mínim, del següent nombre de persones:

Franja horària
Categoria
de 7,00 a 15,00h de 15,00 a 23,00h de 23,00 a 7,00h
Especialista (Conductor)
2
2
1
Peó
3
3
1
Mecànic
1
1
1
Total
6
6
3
Personal de guàrdia. SERSA, acordarà amb el personal adscrit al serveis, la composició d’un equip de
guàrdia permanent composat per 2 operaris (1 conductor i 1 peó), localitzables les 24 hores del dia i durant
7 dies a la setmana. SERSA proporcionarà 2 Smartphones independents que hauran de portar
permanentment i mentre duri la seva guàrdia. Cada setmana s’anirà rotant el personal que composa
l’equip de guàrdia.
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Pla motivacional
Hi ha un altre tipus d'absències, absentisme presencial, en què el treballador es troba al seu lloc de treball
però no realitza les tasques que té encomanades. Això pot ser un símptoma de desmotivació i que pot
afectar a la resta de companys.
Per evitar aquestes situacions, l'empresa promou mesures d'acció incloses en un pla motivacional:
Tenint en compte que el recurs més important en la nostra organització el composa el personal implicat
en les activitats laborals. Això és d'especial importància en la nostra empresa que presta els serveis, en la
qual la conducta i rendiment dels individus influeix directament en la qualitat i optimització dels serveis
que realitzem.
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Un personal motivat i treballant en equip, és el pilar fonamental en què les organitzacions d’èxit
sustenten els seus bons resultats.
L'essència d'una força laboral motivada està en la qualitat del tracte que rep en les seves relacions
individuals que tenen amb els comandaments intermedis o executius, en la confiança, respecte i
consideració que els seus caps els prodiguin diàriament. També són importants l'ambient laboral i la
mesura que aquest facilita o inhibeix el compliment de la feina de cada persona.
La nostra organització entén que per motivar les persones és necessari conèixer les seves necessitats.
Per tant, s'han d'aplicar una sèrie d'incentius motivadors per tal d'aconseguir un alt acompliment dels
treballadors. Per aplicar la motivació efectiva, estan en la nostra política de gestió de personal les
següents accions:
➢

➢

07/10/2021
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➢

➢

➢

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

➢
➢

➢

Assignar i avaluar correctament els llocs de treball: Cada treballador ha de tenir un lloc adequat
al perfil. Està preparat el candidat per al treball? Li agrada el que fa? Se sent còmode? Cal avaluar
com se sent l'empleat en el seu lloc de treball i amb les tasques que desenvolupa.
Reconeixement de la feina ben feta: Eleva els nivells de satisfacció personal i reforça
l'autoestima.
Permetre la participació en la presa de decisions: Escoltar i fomentar la participació dels
col·laboradors per la presa de decisions, té com a efecte la millora de resultats, permet optimitzar
el temps, promou la comunicació i permet entendre millor els processos en totes les direccions.
Això es porta a terme a través de la consulta d'opinions i suggeriments.
Fomentar un ambient de treball positiu: Aprofitar les situacions de conflictes per intervenir
millorant l'ambient de treball. Escoltar i actuar és una manera de demostrar que importen els
col·laboradors.
Avaluar la compensació i donar importància al salari: La situació econòmica actual dificulta que
les empreses motivin als col·laboradors amb millors salaris. Si no és possible realitzar millores
salarials es pot valorar altres sistemes de compensació com la formació i desenvolupament,
flexibilitat d'horaris entre d'altres.
Avaluacions periòdiques i oportunes: Per donar l'oportunitat de conèixer i millorar el rendiment
personal.
Proporcionar oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament: Conèixer les àrees d'interès, les
qualitats i les necessitats de formació de cada persona, permet desenvolupar plans per a la
promoció i desenvolupament d'habilitats de l'equip.
Inducció: Facilitar el procés de nova incorporació d'una persona a l'organització, proporcionant
tota la informació necessària sobre l'empresa i sobre el que s'espera del seu acompliment.
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2.4.4.

Pla de formació

SERSA disposa d’un servei formatiu propi amb el qual es garanteix la formació continuada dels
treballadors.
Atenent a l'article 10.1 de la Llei 30/2015 l’oferta formativa i el pla de carrera té en compte les aspiracions
de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors així com la productivitat i la
competitivitat de l'empresa.
Cada lloc de treball té assignat la formació d’obligat compliment per llei, la formació d’obligat compliment
per SERSA, la formació inherent al servei que es desenvolupa i la formació professionalitzada.
El servei de formació de SERSA:
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

-

Dissenya la matriu del pla de formació adaptat a la persona, a la categoria professional i als
objectius marcats a curt i mig termini.

-

Té una sèrie d’indicadors d’alerta sobre el grau d’assoliment dels objectius, de la qualitat del servei
i del número d’hores de formació per professional i categoria.

-

Garanteix que cada professional de l’empresa rep un mínim anual d’hores.

-

Calendaritza la formació que es presenta a l’Ajuntament Begues amb informació sobre el nom de
l’acció formativa, temari, durada, modalitat i lloc d’impartició .

-

Valora totes les accions formatives segons el model del Real Decreto Orden TAS 2307/2007
atenent als inputs dels participants i del formador.

-

Realitza memòria formativa periòdica i anual per presentar a l’Ajuntament Begues, i aportant la
formació realitzada durant l’any, figurant tots el cursos de formació, hores dels cursos i la relació
del personal assistent.

-

Els continguts del servei formatiu garanteix la personalització, la seva accessibilitat des de
qualsevol dispositiu i la capacitat de resistir l’evolució tecnològica.

Pla de formació de Nova Benvinguda al personal subrogat
El Pla de formació de Nova Benvinguda al personal subrogat es realitza abans de l’inici de la contracta en
una jornada presencial i grupal de 2 hores on es presentarà l’empresa i on es garanteix, amb document
signat, les mateixes condicions contractuals de salari i de drets respecte a la seva situació anterior.
Una vegada formin part de la plantilla de SERSA es realitza una entrevista individualitzada per conèixer al
professional i explicar-li els procediments, l’organització i els mètodes de suggeriments, queixes i de
comunicació ascendent.
Pla de Formació per lloc de treball
La primera actuació és conèixer el personal subrogat amb entrevistes personals i el registre de les seves
competències i experiència professional.
Actualitzarem, o es crearà de nou, el document DLT (Descripció del Lloc de Treball), on es recull
informació que explica el perquè existeix el lloc a l'organització, on s'ubica, què ha de fer la persona que
l'ocupa i què se n'espera.
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El document DLT- Descripció del Lloc de Treball té associat:
-

-

La formació específica d’obligat compliment per llei:
o Prevenció de Riscos Laborals
o Seguretat i salut.
o Normativa.
La formació transversal d’obligat compliment per l’empresa:
o Formació del Pla d'igualtat entre dones i homes i del Protocol PDS de Prevenció,
Denúncia i Sanció de l'assetjament per raó de sexe segons el nostre Pla d’Igualtat
acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya amb el número de registre 9015/469246/2017 de data 4/08/2017.
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Formació en Qualitat del Servei, en educació i sensibilització mediambiental i bones
pràctiques, en una millor atenció al ciutadà ien manteniment preventiu i correctiu de la
maquinària.
o Per tot el personal administratiu, tècnics d’educació ambiental i tot aquell personal que
necessiti l’ús d’eines ofimàtiques ( processador de textos, full de càlcul i presentacions)
reben formació per l’obtenció de l’Acreditació oficial ACTIC de la Generalitat de la
Catalunya.
o Tot el personal conductor de qualsevol vehicle rep formació en conducció eficient i el
personal que ho requereixi formació per l’obtenció i/o renovació del carnet CAP.
La formació específica que es requereix per la prestació del servei:
o Protocol d’actuació immediata
o Protocol d’actuació per a la recollida.
o Protocol d’actuació en la correcció de comportaments específics.
o Impactes del servei en el medi ambient
o Utilització sostenible dels recursos.
La formació professionalitzada:
o Mòduls del Certificat de Professionalitat (SEAG0108) Gestión de residuos urbanos e
industriales (RD 1377/2009, de 28 de agosto, modificat pel RD 624/2013, de 2 de agosto).
o Mòduls del Certificat de Professionalitat (SEAG0211) Gestión Ambiental (RD 1785/2011,
de 16 de diciembre)
o

-
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-

Temaris, calendarització i matriu del pla de formació
Els temaris i temporització de la formació específica d’obligat compliment per llei ve determinada pels
Reals Decrets corresponents.
Els temaris sobre el Pla d'igualtat entre dones i homes i del Protocol PDS de Prevenció, Denúncia i Sanció
de l'assetjament per raó de sexe estan formalitzats davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el número de Registre 9015/469246/2017 de data
4/08/2017.
Els temaris i temporització de la formació professionalitzada d’acreditació de l’experiència estan regulats
pel Real Decreto 34/2008 del 18 de Gener.
Calendarització del pla de formació.
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El calendari del Pla de formació ve determinat pel DLT i la disponibilitat horària del professionals segons
el servei.
S’habilitarà una sala a la nau que SERSA tindrà al municipi de Begues, i en torns de matí, migdia i tarda es
realitzaran les accions formatives. La calendarització definitiva es presenta a l’Ajuntament de Begues
abans del 31 de Desembre de cada any i durant el primer any de contracte als 30 dies naturals de l’inici
del mateix.
Matriu del pla de formació
La matriu del pla de formació adaptat a la persona, a la categoria professional i als objectius marcats per
l’Ajuntament és la següent:
FORM-0.

Formació del Pla de Nou Benvinguda

FORM-1.

Formació d'Obligat Compliment per Llei
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- Prevenció de Riscos Laborals.
- Emergències actuació en cas d’accident i actuació en cas d’incendi.
- Coneixement de la Normativa i Ordenances inherents al servei.
FORM-2.

Formació Transversal d'Obligat compliment per l'empresa
- Pla d'Igualtat entre dones i homes.
- Protocol PDAS de Prevenció, denúncia i Sanció per l'Assetjament Sexual.
- Protocol PDAC de Prevenció de No Discriminació per Altres Capacitats.
-Pla Local del servei de Begues.
- Protocols de recollida correcta.
- Qualitat I: Bona pràctica de les tasques a desenvolupar, adequada utilització del
material i mitjans assignats i el compliment de les normes implícites
- Qualitat II: Qualitat del servei i sistema de seguiment i control aplicat per
l’Ajuntament
- Qualitat III: Conscienciació de la neteja urbana global del municipi i paper del
personal de la contracta en la seva divulgació i consecució.

07/10/2021

Alcaldessa

- Medi Ambient I: Coneixements bàsics sobre la gestió dels residus, els coneixements
en relació als materials/residus gestionats pel servei.
- Normes I: bona execució del servei. Conductes a adoptar en situacions contràries a
l’objecte del servei.
- Aspectes relacionats amb la sostenibilitat i requeriments ambientals de la
contracta.
- Atenció a la ciutadania (gestió del tracte directe amb els ciutadans, actitud
professional, coneixement global del servei, etc.).
- Formació en legionel·la.
- Formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals per el personal responsable
d’equips.

MERCE ESTEVE PI

Formació específica per a la prestació del servei
- Formació específica per tasques especials: desbrossat, escombradora, etc.
- Formació en manteniment preventiu i correctiu de la maquinària.
- Funcions de la supervisió.
- Conducció eficient i segura.

- Obtenció i renovació del CAP.
- Full de càlcul avançat : elaboració d'informes analítics.
- Ús i maneig del sistema de seguiment de flota.
A continuació es mostren els continguts de les accions formatives englobades a la matriu de formació
del personal, que s’han dissenyat específicament per al servei de neteja viària al municipi de Begues.

CERTIFICAT
D’APTITUD
PROFESSIONAL
PROFESSIONALS (CARNET CAP)
Duració: 18 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
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FORM-3.
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PER

CONDUCTORS

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Objectiu: Renovar durant la vida professional del conductor el certificat d’aptitud, d’acord
amb la normativa actual.
Normativa: Renovació cada 5 anys (Reial Decret 1032/2007)
Continguts:
-

Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
Aplicació de la reglamentació.
Salut, seguretat vial i mediambiental, servei i logística

Destinat a: Conductor

SOSTENIBILITAT I REQUERIMENTS AMBIENTALS
Duració: 2 sessions

07/10/2021

Alcaldessa

Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Introduir al personal en el coneixement dels principals problemes
mediambientals, tant a nivell general, com en l’àmbit professional i la seva aplicació al seu
lloc de treball a través del desenvolupament de bones pràctiques
Continguts:
Conceptes bàsics

MERCE ESTEVE PI
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Contaminació i deteriorament dels recursos naturals
Medi ambient i desenvolupament sostenible
La ciutat: el nostre medi
Aportació individual
Informació i participació
La gestió ambiental

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Bones pràctiques ambientals en el lloc de feina
Destinat a: Conjunt de la plantilla

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS
Duració: 4 sessions
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Dotar el personal d’una visió de la problemàtica de la generació de residus i el seu
impacte. Donar a conèixer les diferents classificacions de residus, la seva gestió i
tractament.
Continguts:
Introducció a la problemàtica dels residus
Residus sòlids urbans I
Residus sòlids urbans II
Residus sòlids urbans III
Residus industrials I: Caracterització i producció neta
Residus industrials II: Gestió i tractament de residus perillosos
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Alcaldessa

Destinat a: Especialista i peó

CONSCIENCIACIÓ DE LA NETEJA I EL PAPER DEL TREBALLADOR
Duració: 2 sessions

MERCE ESTEVE PI
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Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Proporcionar noves eines per a l'educació i la sensibilització ambiental, millorant
les competències en aquest àmbit.
Continguts:
•

Sistemes De Comunicació
•

Sensibilització ambiental
•

Noves tendències en educació ambiental

•

Els ingredients bàsics per a l'educació ambiental del segle XX

Destinat a: Tot el personal
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•

El Què, Qui, Com en educació ambiental

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I GESTIÓ DEL CONFLICTE
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Duració: 3 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Atenció a la ciutadania (gestió del tracte directe amb els ciutadans, actitud
professional, coneixement global del servei, etc.).

07/10/2021

Alcaldessa

Continguts:
•

El ciutadà: el nostre client.

•

Jo també soc veí.

•

Millora de la comunicació vers el ciutadà

•

Importància de l’acte comunicatiu en la prestació del servei.

•

Simulació amb un ciutadà.

•

Pensem en un nou conflicte pel següent curs

•

Comunicació verbal

•

Comunicació no verbal

•

Malentesos, conflictes i el seu tractament

•

Valors
•

De manera transversal es tracten temes de relació amb el client,
sostenibilitat ecològica i/o qualitat en la prestació

MERCE ESTEVE PI
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Destinat a: Tot el personal

FUNCIONAMENT ESCOMBRADORA
Duració: 4 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Adquirir coneixements del correcte maneig de l’escombradora i els diferents
tractament a efectuar a la via pública, per mantenir un estat de neteja i higiene adequat.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Continguts:
Ús de l’escombradora
Productes químics de neteja viària
Instruccions de seguretat per a escombradores
Destinat a: Especialista i peó
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

FUNCIONAMENT CAMIÓ PLOMA
Duració: 4 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Adquirir coneixements del correcte maneig adequat de vehicle ploma i els
diferents procediments de càrrega i descàrrega, d’acord amb les normes de seguretat.
Continguts:
Ús del camió ploma
Ús del sistema
Instruccions de seguretat per camions ploma
Actuació davant vessaments
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Alcaldessa

Destinat a: Conductor

BONES PRÀCTIQUES EN NETEJA VIÀRIA
Duració: 6 sessions

MERCE ESTEVE PI
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Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Bona pràctica de les tasques a desenvolupar, adequada utilització del material i
mitjans assignats i el compliment de les normes implícites en la prestació del servei
Continguts:
Mòdul 1. Serveis de neteja viària
Importància social de la neteja viària.
Mòdul 2. En que consisteix la neteja viària

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Principis d’actuació de la neteja viària
Origen dels residus per causes naturals
Origen dels residus com a conseqüència de l’activitat ciutadana
Classificació d’àrees urbanes
Mètodes rutinaris de neteja
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Mòdul 3. Sistemes de neteja viària
L’escombrada
El baldeig
Altres neteges
Avaluació de la neteja viària
Mòdul 4. Equipament utilitzat en la neteja viària
Equipament per l’escombrada manual
Equipament per l’escombrada mecànica
Equipament pel baldeig
Equipament complementari

Mòdul 5. Prevenció de riscos laborals
Principis bàsics de seguretat

07/10/2021

Alcaldessa

Productes per la neteja viària

Riscos més habituals
Equips de protecció individual

MERCE ESTEVE PI
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Destinat a: Peó especialista i peó (neteja viària) de nova incorporació

FUNCIONS DE LA SUPERVISIÓ
Duració: 10 sessions
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Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: proporcionar les bases per adquirir els coneixements necessaris per a realitzar o
conèixer la feina de supervisió. Capacitar en les relacions humanes, en l'elaboració del
programa de treball, en el control de qualitat del servei, sense oblidar els riscos laborals del
sector.
Continguts:
MÒDUL 1. QUALITAT TOTAL A TRAVÉS DEL SUPERVISOR
Apartat 1: Importància de la supervisió
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

MÒDUL 2. LA FIGURA DEL SUPERVISOR
Apartat 1: El supervisor com a element indispensable en una empresa de neteja
Apartat 2: El perfil del supervisor
Característiques personals. Tècnic en neteja. Supervisar. Controlar.
Apartat 3: Les tasques del supervisor
Apartat 4: El decàleg del supervisor
MÒDUL 3. EL SUPERVISOR I LES RELACIONS HUMANES
Apartat 1: La psicologia en la comunicació
Apartat 2: El supervisor com a director-executiu de la dinàmica de grups
Apartat 3: La conversa positiva amb el client
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MÒDUL 4. LA PLANIFICACIÓ DEL TREBALL
Apartat 1: Factors a tenir en compte en l'elaboració del programa de treball
Apartat 2: Passos a seguir per a l'elaboració del programa de treball
Apartat 3: Organització del treball Planning d'organització
MÒDUL 5. EL CONTROL DE LA QUALITAT. LA TÈCNICA DEL CHECK-LIST

MERCE ESTEVE PI
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Apartat 1: Administració de la supervisió
Apartat 2: Tècniques de supervisió en el control de la qualitat del servei de neteja
Apartat 3: La tècnica del check-list ( "llista de revisió")
MÒDUL 6. NOVES TÈCNIQUES DE NETEJA
Apartat 1: Tècniques de neteja amb microfibres
Apartat 2: Tècnica de fregat de sòls amb el sistema sense galledes i sense aigua

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Apartat 3: Tractaments d'ozonització
MÒDUL 7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Apartat 1: Principis bàsics de la seguretat
Apartat 2: Riscos més habituals en el sector de la neteja
Apartat 3: Senyalització de seguretat
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Destinat a: Responsables d’equip de nova incorporació

NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS
Duració: 15 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Capacitar l'alumne per a l'exercici de les funcions de prevenció de riscos
laborals en el Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals i obtenir un coneixement bàsic
de prevenció de riscos laborals.
Continguts:

MERCE ESTEVE PI

•

07/10/2021

•

El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.

•

Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals.
Altres patologies derivades del treball.

•

Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures
bàsics en aquesta matèria.

II. Riscos generals i la seva prevenció
•

Riscos lligats a les condicions de seguretat.

•

Riscos lligats al medi ambient de treball.

•

La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral

•

Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

•

Plans d'emergència i evacuació.

•

El control de la salut dels treballadors.

III. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de
l'empresa

•

IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. (4 hores)

•

•

Organismes públics relacionats amb la Seguretat i la Salut en el Treball

•

Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.

•

Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

V. Primers auxilis

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

•

El Secretari
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•
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Destinat a: Encarregats i responsables d’equip

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLADORS
Duració:>5 sessions (dividit en diferents sessions)
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Informar i formar sobre els riscos presents en el lloc de treball i sobre la forma
d'actuar per aconseguir un treball segur. Donar compliment el que disposa l'art. 19 de la
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
Continguts:

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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•

Conceptes bàsics. Condicions de treball i salut
•

Salut i treball.

•

Les condicions de treball

•

Tècniques de prevenció.

•

L'accident de treball i les seves conseqüències

•

La seguretat

•

La malaltia professional.

•

Higiene industrial

•

Aspectes legals.

•

Responsabilitats legals.

•

2. Neteja d'espais públics i gestió de residus sòlids
•

Neteja de paviments, voreres i parets

•

Neteja de clavegueram i embornals

•

Neteja de platges i zones verdes.

•

Neteja de parets.

•

Recomanacions generals de seguretat.

•

Manipulació manual de càrregues.

•

Riscos posturals. els moviments repetitius.

•

Riscos derivats de l'ús de productes químics.

•

Riscos biològics

•

Escales de mà
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•

Anàlisis d’accidents en els serveis (variable)

Destinat a: Conjunt de la plantilla

EMERGÈNCIES INCENDI
Duració: 3 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Formació teòric - Pràctic en l’extinció d’incendis
Continguts:

MERCE ESTEVE PI
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•

•

Part teòrica
•

Química del foc

•

Prevenció d’incendis

•

Extinció d’incendis

•

Equips d’emergència

•

Pla d’emergència i evacuació

Part pràctica
•

Us dels diferents tipus d’extintor

•

Simulacre d’evacuació

Destinat a: Tot el personal

PRIMERS AUXILIS
Duració: 3 sessions

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Formació teòric - Pràctic en primers auxilis
Continguts:
•

Part teòrica
•

Introducció

•

principis Generals
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•

•

Característiques vital

•

Obstrucció de Vies Respiratòries

•

Reanimació Cardio Pulmonar (R.C.P.)

•

Massatge Cardíac Extern

•

Hemorràgies i Shock

•

Traumatismes

•

Cremades

•

Intoxicacions

Part pràctica
•

Simulacre de reanimació
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Destinat a: Tot el personal

CONDUCTES A ADOPTAR EN SITUACIONS CONTRÀRIES A L’OBJECTE DEL
SERVEI
Duració: 3 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Aplicar les tècniques més adients en funció de les necessitats de l’espai, el tipus
de brutícia i entrenar la capacitat de reacció davant les necessitats reals.

MERCE ESTEVE PI
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Continguts:
- Conceptes d'àrea especial i acció immediata.
- Catalogació d'àrea especial:
Entorn de contenidors
Talussos i zones de pendents.

El Secretari

Escales, passos subterranis.

07/10/2021

Mercats i mercats ambulants

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Cunetes i vorals.

Zones d'oci nocturn i festes.

Marges de rius, fonts, estanys.
- Tècniques de neteja d'àrees especials.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

- Catalogació d'àrea d'acció immediata:
Accident de trànsit.
Retirada animals morts.
Vessaments.
Residus punxants.
Neu i / o gel.
- Tècniques de neteja d'àrees d'acció immediata.
- Senyalització i abalisament en zones de treball:
àrees especials i acció immediata.
- Tipus d'eines, estris i maquinària segons l'àrea i / o acció immediata (bufadora,
desbrossadora, vehicle brigada, entre d'altres).
Alcaldessa

- Maneig de maquinària per a la neteja d'àrees especials.
- Neteja i manteniment bàsic de la maquinària utilitzada.

07/10/2021

- Aplicar normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en les operacions
de neteja i fregat en espais oberts.
- Productes de neteja específics per àrees especials i acció immediata:
característiques, funcionalitat i etiquetatge

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Destinat a: Especialista i peó

ACTUACIÓ LEGIONEL·LA
Duració: 3 sessions

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Formació en els riscos de la legionel·la i les actuacions necessàries per prevenirles.
Continguts:
•

Importància sanitària de la legionel·losi

•

àmbit legislatiu

•

Criteris generals de neteja i desinfecció
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•

Salut pública i salut laboral

•

Instal·lacions de risc incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 909/2001

•

Identificació de punts crítics

Destinat a: Tot el personal

NORMATIVA I PLA LOCAL DEL SERVEI DE BEGUES
Duració: 3 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Formar en les actuacions específiques del servei de Begues i les normatives i
ordenances inherents al servei.

07/10/2021

Alcaldessa

Continguts:
- Recollida de residus municipals
Deixalleria (marc legal, funcionament).
Aplicació de normes de seguretat i salut i protecció mediambiental en la
recollida de residus urbans.
Normes d’actuació.

MERCE ESTEVE PI
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-Pla del servei
Rutes i planificació del serveis
Sistemes de comunicació
Incidències i reclamacions
Protocols d’actuació intern.

Estacions de transferència (tipus, característiques, funcionament).
Destinat a: Tot el personal

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Existència de zones de recollida prioritàries. Activitat ciutadana.
Característiques de la xarxa viària.

SISTEMES DE SEGUIMENT- INFOGEO

155

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Duració: 1 sessions
Definició del curs: Curs de formació continua.
Objectiu: Qualitat del servei i sistema de seguiment i control aplicat per l’Ajuntament
Continguts:
- Marc legal
Normativa referent al control horari i de servei.

- Qualitat en el servei
Sistema de qualitat ISO 9001 SERVEIS REUNITS

07/10/2021

Alcaldessa

- Sistema InfoGeo
Funcionament de sistemes de geolocalització.
Funcionament del sistema de control de serveis InfoGeo
Reportatge d’incidències i resolucions

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
Signatura 1 de 2

Destinat a: Tot el personal
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Pla de comunicació del Pla de Formació a l’Ajuntament de Begues i millora continua.
SERSA comunicarà en la data acordada prèviament amb l’Ajuntament el pla de formació per la
seva aprovació. Per al primer any de contracta es presentarà el pla de formació als 30 dies de
l’inici de la contracta.
Semestralment SERSA analitza l’estat del pla de formació amb l’objectiu de prendre mesures
correctives sobre possibles desviacions dels objectius fixats.
Anualment es presenta a l’Ajuntament de Begues informe sobre la formació realitzada, els seus
índex de qualitat, el número d’hores per treballador i un estudi dels indicadors de motivació del
personal.
Amb l’anàlisi d’aquesta informació es presenta a l’Ajuntament de Begues el nou pla anual de
formació per la seva aprovació.

-

-

-

2.4.5.

Vestuari aportat

07/10/2021

Alcaldessa

Tots els operaris adscrits al servei aniran correctament uniformats. L’uniforme inclourà el logotip de
l’Ajuntament de Begues i/o la imatge que es proposa del servei de neteja viària, prèvia acceptació dels
STM de l’Ajuntament.
Totes les peces de roba que s’entreguin seran les més adequades per a proporcionar als operaris la major
comoditat i confort, tant en el disseny com en els materials empleats, sempre i quan es compleixin els
requisits de seguretat mencionats anteriorment.
El vestuari es renovarà anualment. L’entrega del vestuari d’estiu serà en els 15 primers dies del mes de
maig i el vestuari d’hivern en els 15 primers dies del mes d’octubre.
A continuació es detalla el vestuari aportat per SERSA tenint en consideració les diferències estacionals
entre hivern i estiu.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

VESTUARI APORTAT SEGONS TEMPORADA
PEÇA DE
ROBA
Calçat
Pantalons

Samarreta

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Jaqueta

EPIs

HIVERN

ESTIU

Botes de seguretat amb protecció hidròfuga, punta d' acer i sola antiperforant (EN 345).
Pantalons bicolor d'alta visibilitat amb teixit fluor entre
Pantalons bicolor d'alta visibilitat amb teixit fluor
bandes reflectants realitzat en sarja 230gr/m2, 40%
entre bandes reflectants realitzat en sarja
polièster i 60% cotó. Folre interior de polièster de 160 grs.
230gr/m2, 40% polièster i 60% cotó. (EN 471)
(EN 471)
Polo bicolor d'alta visibilitat de màniga llarga realitzat en Polo bicolor d'alta visibilitat de màniga curta
100% polièster per a major transpiració pel treballador.(EN realitzat en 100% polièster per a major
transpiració pel treballador.(EN 471)
471)
Jaqueta tipus armilla multiús d'alta visibilitat
impermeable. (EN 471)
Jaqueta
tipus
armilla
d'alta
visibilitat
Folre polar d' alta visibilitat fabricat amb polièster.(EN
impermeable. (EN 471)
471)
Anorac d'alta visibilitat impermeable.(EN 471)
Guants de protecció, mascareta de protecció respiratòria, ulleres de protecció, protector auditiu, casc de
seguretat (si procedeix).

Com a complement i amb caràcter anual es subministrarà als operaris un equip de peces per a dies de
pluja, compost de calçat, pantalons i impermeable.
El model d'uniforme serà aprovat pels Serveis Tècnics Municipals, i portarà l'anagrama i identificacions
que s'estableixin. Per tal de donar al servei una correcta imatge corporativa, els uniformes que se'ls
lliurarà als operaris, encarregats i conductors tindran les mateixes característiques.
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Els uniformes es mantindran en bon estat i hauran d'estar en perfecte estat de netedat. Els operaris duran
l'uniforme exclusivament durant el temps de servei realitzat a la via pública, i sense altres indicacions o
símbols que els ja previstos en el disseny.
UNIFORME D’HIVERN

UNIFORME D’ESTIU

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

El vestuari complirà amb els requisits mínims exigits pel PCT, ja que incorporarà la imatge corporativa de
l'Ajuntament, ús d'articles de fibres sintètiques reciclades, articles de fibres naturals d’agricultura
ecològica o de comerç just i gestió ambiental de les peces de roba en desús.
2.4.6.

Pla de prevenció de riscos i salut laboral

S’adjunta a continuació el Pla de Prevenció de seguretat i salut laboral que SERSA ha preparat per al
contracte de neteja viària de Begues.

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

S’entregaran tots els uniformes que es descriu al conveni per a cada treballador.
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ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

Es comunicarà al responsable de
prevenció de:
• Tota nova incorporació o entrades a
partir d'una baixa de llarga durada.
• Tot accident independentment de la
seva gravetat.

GENERAL

Comunicació

ALTA

Encarregat

• Tota comunicació d'embaràs.

Alcaldessa

SERVEIS
BEGUES

• Tota contractació de discapacitats,
sigui aquesta física o mental.

• Tot canvi de lloc de treball

07/10/2021

• Tota adquisició d'equip nou
• Qualsevol producte químic que no
estigui registrat

MERCE ESTEVE PI
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• Tota contractació de proveïdors que
accedeixin al centre de treball.
Tots els treballadors han de tenir el curs
de formació en matèria de prevenció de
riscos laborals per al seu lloc de treball.

SERVEIS
BEGUES

GENERAL

Formació
(Registre)

ALTA

El Secretari
07/10/2021

Responsabl
e prevenció

L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central
Tots els treballadors han de tenir el curs
de formació en cas d'emergències.
SERVEIS
BEGUES

GENERAL

Formació
(Registre)

ALTA

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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En cas que un treballador realitzi
diferents activitats (RSU i Conducció)
s'haurà d'avisar per programar les
formacions.

L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.
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Responsabl
e prevenció

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

SERVEIS
BEGUES

Risc

GENERAL

Causa

Informació
(Registre)

Prioritat

Acció Proposta
Tots els treballadors han de tenir signat
el registre d'informació, contingut en un
manual de benvinguda.

ALTA
L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.

Resp.
Execució

Responsabl
e prevenció

Tot treballador ha de rebre. A la seva
incorporació, els següents equips de
protecció

• Calçat de seguretat amb puntera S3

SERVEIS
BEGUES

GENERAL

Ús d’EPIS
(Registre)

• Roba reflectant alta visibilitat (estiu i
hivern) EN 471

ALTA

Responsabl
• Ulleres de protecció EN 166 (ús químics) e prevenció
• Guants de protecció agressions
químiques EN 374

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

• Guants protecció resistent agressions
mecàniques EN 388

• Mascareta Autofiltrant FFP1
Es registrarà sempre el seu lliurament.

SERVEIS
BEGUES

GENERAL

Us d’equips
(Registre)

ALTA

Es registrarà i deixarà constància dels
equips usats per tots els treballadors. Es
realitzarà un registre d'autorització del
seu ús.
L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

Es lliurarà anualment a tots els
treballadors la possibilitat de realitzar, o
no, una revisió mèdica.
SERVEIS
BEGUES

GENERAL

Vigilància de la
Salut (Registre)

ALTA

El personal que maneja maquinària
pesant té l'obligació de superar-lo.

Responsabl
e prevenció

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.

SERVEIS
BEGUES

SERVEIS
BEGUES

SERVEIS
BEGUES

GENERAL

GENERAL

GENERAL

Us d’equips

Us d’equips

Us d’equips

ALTA

Seleccionar que equips s'estan utilitzant.
Desar manual d'instruccions. Hi haurà
una còpia en el centre de treball i una
altra al servidor de l'empresa.

Encarregat

ALTA

Es determinarà que treballadors fan
servir els corresponents equips
(desbrossadora, bufador). Es
seleccionaran tant els usuaris habituals
com a possibles suplents. L'empresa
només farà ús d'aquestes persones.

Encarregat

MITJA

Es desenvolupés fitxes informatives
específiques per als equips utilitzats
(desbrossadora i bufadora). Aquestes
fitxes es lliuraran als treballadors
seleccionats i es penjaran al centre.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Es signaran conforme al seu lliurament.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

Per als treballs puntuals es tindrà al
centre de treball els següents equips de
protecció
• Arnés de seguretat amb amortidor de
caiguda EN 361

SERVEIS
BEGUES

• Casc de seguretat EN 397
GENERAL

Ús d’EPIS

MITJA

• Màscara buco nasal

Responsabl
e prevenció

• Repel·lent de mosquits
Alcaldessa

• Crema Solar

07/10/2021

Els quals estaran a disposició de
l'encarregat prèvia autorització del
mateix.

MERCE ESTEVE PI

GENERAL

Farmacioles

MITJA

Encarregat
Tots els vehicles hauran de tenir un
maletí de primers auxilis.

ALTA

Realitzar un llistat dels productes
químics necessaris segons activitat. Els
productes químics no necessaris seran
retirats o guardats fora de l'ús dels
treballadors. Incloure productes externs
de neteja, Legionel·la, control de plagues
i altres proveïdors.

Encarregat

Responsabl
e prevenció

Encarregat

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

(INF) Demanar totes les fitxes de
seguretat dels productes. Hi haurà una
còpia en el centre de treball i una altra al
servidor de l'empresa.

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

Determinar quins són els productes
químics més usats pels treballadors.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Signatura 2 de 2

SERVEIS
BEGUES

El centre ha de constar de farmaciola de
primers auxilis.
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ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Causa

Productes
químics a la nau

Prioritat

ALTA

Acció Proposta

Resp.
Execució

(INF) Elaborar càrtels informatius sobre
el procediment correcte dels treballs que
Responsabl
comportin l'ús de productes químics
e prevenció

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Elaborar un cartell genèric per a la resta.
SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

(INF) Elaborar una fitxa amb tots els
productes químics, els seus riscos i que
fer en cas d'exposició.

Responsabl
e prevenció

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

Determinar aquells productes que
necessitin un envàs més manejable (oli
hidràulic, anticongelant).

Encarregat

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

Proveir dels recipients manejables. Es
prioritzarà aquells proporcionats pel
Responsabl
proveïdor oficial. En el cas que no tinguin
e prevenció
envàs, realitzar un especialment adequat
i amb la targeta identificativa.

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

(FOR) Incloure maneig de productes en la Responsabl
formació de riscos habituals a l'empresa. e prevenció

SERVEIS
BEGUES

Exposició a
contaminant
s químics

Productes
químics a la nau

ALTA

Els recipients de lleixiu hauran de ser
emmagatzemats en un bidó, al costat de
la recollida selectiva. Habilitar un bidó i
fitxa corresponent.

Encarregat

SERVEIS
BEGUES

Caigudes
Mateix Nivell

Vessaments

MITJA

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Qualsevol element (bateries, sacs,
equips, etc.) haurà d'estar correctament
emmagatzemat.
El responsable de la nau (Encarregat)
haurà de controlar que qualsevol
vessament, sigui immediatament tractat.

07/10/2021

El Secretari

Establir un procediment de neteja de nau
i seguir-lo.
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Encarregat

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Risc

SERVEIS
BEGUES

Caigudes
Mateix Nivell

SERVEIS
BEGUES

Caigudes
Mateix Nivell

SERVEIS
BEGUES

EXPLOSION
S

Causa

Vessaments

Ordre i neteja

Extintors

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

MITJA

(INF) Realitzar cartells informatius (A3 o
superior) definint el correcte
procediment de les tasques de la neteja.
Establir llocs específics per a això.

Responsabl
e prevenció

MITJA

El responsable de la nau (Encarregat)
haurà de supervisar periòdicament que la
Encarregat
nau es troba correctament ordenada i
que no hi ha elements al mig.

ALTA

TOTS els extintors sobrants seran
emmagatzemats correctament en un
magatzem. Aquests estaran col·locats de
peu.

Encarregat

ALTA

Les escales han de ser sempre
reglamentària. Tenir sabates
antilliscants. Tensor intermig. Sense
reparacions, sense esquerdes o
desperfectes.

Encarregat

ALTA

S'ha de comprovar que tots els vehicles
tenen un extintor a la seva disposició. El
conductor haurà de signar un registre
conforme l'ha rebut.

Encarregat

Responsabl
e prevenció

Responsabl
e prevenció

MERCE ESTEVE PI

SERVEIS
BEGUES

SERVEIS
BEGUES

Caigudes
Distint Nivell

INCENDI

Us d’escales

Extinció

SERVEIS
BEGUES

INCENDI

Formació

MITJA

(FOR) Es recomana que el personal
realitzi un curs de 6 hores teòric-pràctic
sobre primera intervenció en cas
d'incendi.

SERVEIS
BEGUES

FORMACIÓ

Formació

MITJA

(FOR) Desenvolupar un pla formatiu per
als treballadors

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Àrea /
Lloc
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

(EPI) Als treballadors seleccionats se'ls
farà entrega dels equips de protecció
següents:
• Ulleres de protecció davant projeccions
de partícules EN 166

SERVEIS
BEGUES

Projecció de
partícules

Ús de
desbrossadora

ALTA

• Pantalla facial davant projeccions EN
166

Encarregat

• Taps protecció auditiva EN 352

Alcaldessa

• Guants de protecció A 388
• Mascareta de desbrossament

07/10/2021

• Pantalons de desbrossament
A més de tots els EPIS Bàsics
Projecció de
partícules

Ús de
desbrossadora

MITJA

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

SERVEIS
BEGUES

(INF) desenvolupar cartell informatiu de
treball. On s'explica les mesures de
seguretat dels treballs desbrossament

Responsabl
e prevenció

(EPI) Als treballadors seleccionats se'ls
farà entrega dels equips de protecció
següents:

SERVEIS
BEGUES

Projecció de
partícules

Ús de Bufador

MITJA

• Ulleres de protecció davant projeccions
de partícules EN 166

Encarregat

• Mascareta autofiltrant FFP3

A més de tots els EPIS Bàsics

SERVEIS
BEGUES

Projecció de
partícules

Ús de Bufador

MITJA

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

• Taps protecció auditiva EN 352

(INF) desenvolupar cartell informatiu de
treball. On s'explica les mesures de
seguretat dels treballs de
desbrossament.
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Responsabl
e prevenció

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ACTIVITATS PREVENTIVES

Revisió: 001
Data:

SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

Tots els vehicles hauran de tenir la ITV
superada.

SERVEIS
BEGUES

Accidents de
tràfic

Vehicles

MITJA

Tots els conductors han d'acreditar la
seva capacitat mitjançant el
corresponent carnet de conduir.

Encarregat

L'encarregat disposarà a la carpeta del
centre d'aquests registres. Així com a
central.
Accidents de
tràfic

Vehicles

MITJA

Els vehicles hauran d'haver superat un
manteniment preventiu, el qual estarà
registrat. Elaborar pla de manteniment.

Encarregat

MITJA

Queda terminantment prohibit l'ús de
cascs i / o del mòbil en els vehicles.
L'encarregat haurà de vetllar perquè els
conductors no realitzin activitats
imprudents.

Encarregat

MERCE ESTEVE PI

SERVEIS
BEGUES

Accidents de
tràfic

Imprudència

SERVEIS
BEGUES

Accidents de
tràfic

Imprudència

ALTA

SERVEIS
BEGUES

Ergonòmics

Manipulació de
Càrregues

MITJA

Si es detecta que el conductor d'un
vehicle es troba indisposat (per les
causes que siguin). L'encarregat haurà
Responsabl
d'aturar els treballs i impedir el seu accés
e prevenció
al mateix. En cas de sospitar que es troba
sota l'estat de drogues o alcohol, avisar
RRHH.
S'elaboraran cartells informatius on es
il·lustre el correcte procedir a la
manipulació de càrregues.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

SERVEIS
BEGUES
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Responsabl
e prevenció

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Revisió: 001

ACTIVITATS PREVENTIVES

Data:
SERVEIS REUNITS
Àrea /
Lloc

Risc

Causa

Prioritat

Acció Proposta

Resp.
Execució

Es reescriurà el protocol d'actuació en
cas de Legionel·la.

SERVEIS
BEGUES

Riscos
Biològics

Legionel·la

MITJA

S'haurà de registrar que els treballadors
entenen el risc al qual estan sotmesos.

Responsabl
e prevenció

S'elaborarà cartells informatius

SERVEIS
BEGUES

Riscos
Biològics

Insectes,
animals

SERVEIS
BEGUES

Riscos
Biològics

Talls amb
residus

MITJA

El centre disposarà de repel·lent de
mosquits.

Responsabl
e prevenció

MITJA

Es desenvoluparà un cartell informatiu
sobre la necessitat de vacunació amb el
tètanus i que fer en cas de tall en recollir
un residu.

Responsabl
e prevenció

07/10/2021

Alcaldessa

Es buscarà la possibilitat de portar
controls als vehicles.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

2.5. Característiques mediambientals
2.5.1.

Compliment normativa EURO

Natividad Pintado Cruz amb DNI núm. 44.420.496-K, en nom i representació de l’empresa Serveis
Reunits, S.A. (SERSA) amb NIF A43049501,

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

DECLARO,
Que en cas de resultar empresa adjudicatària, SERSA complirà, en tots els vehicles i maquinària oferts
per al servei de neteja viària de l’Ajuntament de Begues, amb la normativa EURO corresponent en funció
del tipus de vehicle quant a l’emissió de gasos contaminants i partícules.
I per a que així consti, s’inclou la següent taula amb els vehicles i maquinària proposats i les seves
característiques respecte a aquest requeriment:
VEHICLE/ MAQUINÀRIA

Emissió de gasos contaminants i partícules

Escombradora aspiració 5m3 amb llança

307,39 g/km
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Escombradora aspiració 2m3 amb llança

300 g/km

Vehicle lleuger elèctric DFSK

0

Furgó amb equip d'hidropressió

219,3 mg/km

Tractor amb equip de sega

124 g/km

Bufador elèctric

0

Desbrossadora elèctrica

0

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.
Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
(R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:11:52 +02'00'

Natividad Pintado Cruz
Administradora

07/10/2021

Alcaldessa

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

2.5.2.

Declaració d'emissions de CO2

Natividad Pintado Cruz amb DNI núm. 44.420.496-K, en nom i representació de l’empresa Serveis
Reunits, S.A. (SERSA) amb NIF A43049501,

DECLARO,

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Que les emissions de CO2 de tots els vehicles i maquinària oferts per al servei de neteja viària de
l’Ajuntament de Begues és el següent:
VEHICLE/ MAQUINÀRIA

EMISSIONS DE CO2

Escombradora aspiració 5m3 amb llança

307,39 g/km

Escombradora aspiració 2m3 amb llança

300 g/km

Vehicle lleuger elèctric DFSK

0

Furgó amb equip d'hidropressió

207 g/km

Tractor amb equip de sega

124 g/km
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Bufador elèctric

0

Desbrossadora elèctrica

0

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente por
44420496K NATIVIDAD
PINTADO (R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:12:08 +02'00'

Natividad Pintado Cruz
Administradora

07/10/2021

Alcaldessa

2.5.3.

Potència acústica

Natividad Pintado Cruz amb DNI núm. 44.420.496-K, en nom i representació de l’empresa Serveis
Reunits, S.A. (SERSA) amb NIF A43049501,

DECLARO,

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

Que la potència acústica de tots els vehicles i maquinària oferts per al servei de neteja viària de
l’Ajuntament de Begues és la següent:
VEHICLE/ MAQUINÀRIA

POTÈNCIA ACÚSTICA (dB)

Escombradora aspiració 5m3 amb llança

97

Escombradora aspiració 2m3 amb llança

96,8

Vehicle lleuger elèctric DFSK

61

Furgó amb equip d'hidropressió

74,9

Tractor amb equip de sega

87

Bufador elèctric

60

Desbrossadora elèctrica

80

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.
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44420496K
NATIVIDAD
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Firmado digitalmente por 44420496K
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Natividad Pintado Cruz
Administradora

A més, SERSA proposa una sèrie de mesures per la minoració del soroll durant l’execució del contracte.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Un dels principals problemes amb els que s’enfronten els serveis aplicats a la via publica és el soroll i les
emissions sonores provocades pels vehicles i la maquinària necessària per a aplicar als serveis de neteja
viària. És per això que SERSA es compromet a aplicar mesures en els vehicles i maquinària del servei amb
l’objectiu de reduir al màxim aquestes emissions sonores i minimitzar les molèsties a la ciutadania.
En aquest sentit, l’elecció de maquinària i vehicles del servei s’ha realitzat tenint en compte aquest
aspecte, i s’ha prioritzat l’elecció de vehicles elèctrics, amb emissions sonores quasi nul·les, vehicles
insonoritzats (escombradores, etc.) entre d’altres.
➢

Mapa del soroll del municipi

Des de SERSA, amb l’objectiu de caracteritzar les necessitats del
municipi en la reducció de soroll, es compromet a realitzar un estudi de
la sonoritat dels serveis aplicats per tal de presentar propostes a
l’Ajuntament de Begues, on s’identifiquin aquells espais amb més
problemàtica del municipi on faci falta actuar per a reduir les molèsties
als veïns.
Així, es confeccionarà un plànol del soroll del municipi, identificant
primer aquelles zones més sensibles i establint uns llindars de sonoritat
màxima produïda pel servei de neteja de l’espai públic segons l’hora del
dia, sent més restrictiu en les hores de nit, entre les 22h i les 8h.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

S’analitzarà aleatòriament els serveis proposats en aquesta oferta amb l’objectiu d’establir el grau de
compliment dels serveis en sonoritat, respecte als criteris establerts en el mapa del soroll, i en el cas de
que es detecti una no conformitat, s’estudiarà aquest servei per a establir una mesura adient i
proporcionada, per a reduir aquestes emissions sonores.
També s’actuarà en els casos en que la ciutadania tingui queixes sobre els sorolls en el municipi provocats
pels serveis de neteja de l’espai públic.
Partint del mapa de capacitat acústica que estableix la zonificació i els valors límit d’immissió, d’acord
amb les zones de sensibilitat acústica, podem fer una planificació creuant la localització on es portaran a
terme les tasques del servei amb uns valors límit d’immissió en dB(A) segons la zona de sensibilitat
acústica on s’apliquen els serveis.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Hi ha àmbits d’actuació on la capacitat acústica és de sensibilitat alta, i d’altres on la distància a aquests
és suficient per a que els treballs que requereixen maquinària es realitzin sense problema. També es pot
apreciar que en alguns d’aquests punts, com les zones industrials, la planificació serà menys restrictiva.

També hi trobem zones amb especial sensibilitat com són els equipaments municipals, concretament les
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, mostrant
valors interiors molt baixos:

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Així doncs, podem descartar de restriccions d’horaris i dies als àmbits d’actuacions que no requereixin
maquinària i marcar com a condicionades els espais que si en requereixen.

En aquests punts tenim altres restriccions donades per horaris d’ús, lectiu, etc. així com a limitacions de
distancia per activitats que produeixen soroll, a més de que hi ha que presenten espais verds inclosos en
el manteniment i conservació d’aquest servei. Així doncs, i encara que en aquest cas els espais afectats
per aquesta restricció no són molts, es proposa la confecció d’un calendari d’actuacions amb l’objectiu de
reduir al màxim les possibles afeccions sonores provinents dels treballs del servei.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

➢

Bufadores elèctriques

SERSA oferirà totes les bufadores amb motxilla elèctriques per al seu ús, sobretot en època de caiguda
de fulla.
Aquesta bufadora disposa de la mateixa capacitat de treball que les versions amb motors de combustió,
amb nivells de soroll molt més reduïts, una emissió nul·la de gasos contaminants i autonomia suficient per
a poder fer ús d’ella durant una jornada de treball intens.
➢

Insonorització de la maquinària

SERSA ofereix tant les escombradores insonoritzades com les caixes dels vehicles elèctrics folrades amb
material fonoabsorvent per a la minimització del soroll.
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➢

Pneumàtics amb nivell de soroll baix

SERSA oferirà, en tots els seus vehicles on això sigui possible, els seus pneumàtics amb nivell de soroll
baix.
➢

Cursos de conducció eficient

Tal i com s’explica a l’apartat 2.4.4 Pla de formació, tot el personal conductor de qualsevol vehicle rebrà
la formació en conducció eficient i el personal que ho requereixi formació per l’obtenció i/o renovació del
carnet CAP.
2.5.4.

Utilització d'economitzadors d'aigua

Natividad Pintado Cruz amb DNI núm. 44.420.496-K, en nom i representació de l’empresa Serveis
Reunits, S.A. (SERSA) amb NIF A43049501,

Que en cas de resultar empresa adjudicatària, SERSA utilitzarà economitzadors d’aigua i, en especial, als
tractaments d’aiguabatre que redueixin el consums sense nebulitzar.
Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

DECLARO,

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
(R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:12:54 +02'00'

Natividad Pintado Cruz
Administradora

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

A més, SERSA proposa una sèrie de sistemes economitzadors d’aigua durant l’execució del contracte.
-

Instal·lació d’economitzadors d’aigua en mànegues de reg i en les pèrtigues en les
escombradores.

-

Reparació immediata en degotejos en mangueres i cisternes.

-

Col·locació de temporitzadors per a aixetes.

-

Instal·lació de difusors, limitadors de pressió i airejadors, per tal de limitar els consums a caudals
inferiors a 8 litres per minut en aixetes i a 10 litres per minut en dutxes.

-

Substitució de les cisternes per cisternes de doble descàrrega o d’interrupció de descàrrega, però
en qualsevol cas, amb limitador del volum de descàrrega com a màxim a 6 litres.

-

Implantació de sistemes de detecció de fuites en les canonades soterrades i ocultes.

-

Instal·lació de sistemes de reciclatge d’aigües grises. Aquests sistemes no requereixen d’una
gran inversió. Han d’incloure la recol·lecció, filtrat i emmagatzemament de les aigües provinents
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de les dutxes i rentamans per a la seva posterior utilització en els WC, rentat de vehicles, exterior
de les instal·lacions, etc.

2.5.5.

Mesures per la minoració de les emissions d'olors

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Amb l'objectiu de minimitzar les molèsties als ciutadans de Begues pel que fa a contaminació odorífera, i
per tal de complir amb els requeriments que contempla el PPTP, SERSA proposa un seguit d'actuacions
que es duran a terme amb la realització del servei:
-

Bones pràctiques i ús de substàncies neutralitzadores d'olors.

-

SERSA disposa d’un protocol de prevenció odorífera per a vehicles i instal·lacions.

-

Neteja i desinfecció dels trams de carrer on s'acumulin orins; s'utilitzarà un producte detergent
amb acció antibacteriana i neutralitzadora d'olors.

-

Productes que neutralitzen les olors indesitjables, utilitzats per a la neteja dels vehicles.

-

Garantir el bon estat de neteja d'instal·lacions, vehicles i equips.

-

Higienitzat de les àrees d'aportació.

Amb aquestes propostes, SERSA evitarà l'emissió d'olors molestos i garantirà l'estat de netedat de les
instal·lacions i de tots els vehicles que transporten algun tipus de residu. Es compromet també a complir
amb els requeriments contemplats al PTT, i concretament amb els nivells d'emissió fixats com a límit de
molèstia a la normativa sobre immissió d’olors Determinatiu and assecament of odors in ambient Air
(Gibelina of odor in ambient Air/GOAA), de maig del 98, per a valorar el grau de molèstia existent a partir
dels valors d’immissió obtinguts aplicant el protocol de mesura definit a la norma VDI 3940:2006. Segons
aquesta normativa, les olors procedents d’una activitat, i clarament distingibles d’altres olors presents
com trànsit, vegetació, activitats agrícoles, etc., esdevenen una molèstia significativa per a la població
circumdant si succeeixen amb una freqüència superior als següents valors límits d’immissió:
-

10% a les àrees residencials i mixtes.

-

15% a les àrees industrials i comercials.
2.5.6.

Pla de gestió de residus produïts

Els serveis de neteja viària comporten un inevitable consum de recursos, i per tant, van lligats a una
generació de residus de quantitat proporcional a la magnitud del servei.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

L'àmbit d'aplicació del Pla de Gestió comprèn tots els residus generats a causa de la realització dels
serveis realitzats per SERSA, en cas de resultar l'adjudicatària d'aquest contracte, i que corresponen a
tots els serveis duts a terme per a la neteja viària de l'espai públic de Begues.
Tanmateix, cal considerar que SERSA té la certificacions de medi ambient ISO 14.001, fet que acredita
que l'empresa estarà sotmesa a una sèrie d'auditories ambientals i a uns processos de seguiment de
generació i gestió dels residus, entre ells, aquest mateix Pla de prevenció i gestió de residus, que
garanteixen el compromís de l'empresa amb el compliment de la legislació establerta i amb la correcta
gestió dels residus generats.
L'objecte d'aquest Pla de gestió i reciclatge de residus és comptabilitzar, minimitzar, gestionar de manera
correcta, i reciclar, tots els residus produïts arran de la realització del servei neteja viària, ja sigui per
generació de residus derivades de la gestió administrativa i de les pròpies oficines del servei, com pels
residus generats a causa del consum de recursos i productes dels vehicles i maquinària del servei.
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El Pla de Gestió i Reciclatge s’estructura en cinc punts:
-

Diagnosi

-

Registre de la generació dels residus

-

Emmagatzematge

-

Gestió del residu

-

Pla d’acció

Diagnosi
a.

Tipologia dels residus generats

Prèvia implantació i execució del Pla de gestió i reciclatge de residus, és necessari realitzar una estimació
de la tipologia de residus que pot generar el servei. Aquests es poden distingir en dos tipus segons la seva
procedència, diferenciant d'una banda els residus produïts a causa de la gestió administrativa del servei,
i d'altra banda, els residus produïts per l'ús i el manteniments dels vehicles i la maquinària.
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La classificació dels residus segons la seva procedència de generació es mantindrà al llarg d'aquest Pla
de Gestió i Reciclatge per tal de facilitar la seva gestió, ja que segons la seva procedència tenen una
tipologia i caracterització que determina processos de gestió similars.
A continuació es descriuen els residus que es preveuen produir segons la seva procedència:
Tipologia de residus generats segons procedència
Manteniment/ús de vehicles, maquinària i
taller

Tasques d'administració i oficina

Residus especials:

Residus especials:

Olis sintètics de motor, de transmissió
mecànica i lubricants

Tòners

Altres dissolvents i mescles de dissolvents

Fluorescents i bombetes

Pneumàtics

Residus valoritzables:

Bateries

RAEE's / informàtica

Envasos que contenen restes de substàncies
perilloses o estan contaminants per aquests

5 Fraccions domiciliàries

Absorbents, materials de filtració, etc.

Residus sanitaris procedents dels WC.

Filtres d'oli
Fluorescents i bombetes
Residus valoritzables:
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Envasos HDPE
Ferralla i peces metàl·liques
Paper/Cartró, Envasos, Vidre, FORM i Resta
Cal destacar que la quantificació de cada residu en el present Pla seria poc concreta i innecessària, d'una
banda perquè l'objecte d'aquest Pla és definir les vies de gestió i reciclatge dels possibles residus
produïts; i d'altra banda, pel fet que la generació d'aquests tipus de residus és proporcional al nombre i
magnitud de serveis realitzats i que, per tant, fer una estimació de la quantitat de residus produïts seria
complex i poc concret.
No obstant, el que es pretén és donar les eines i mètodes necessàries perquè una vegada es realitzi el
servei, és puguin quantificar de manera acurada tots els residus que es produeixen, i així poder aplicar
les mesures de minimització, gestió i reciclatge que es proposen.

07/10/2021

Alcaldessa

b.

Quantificació i classificació dels residus

La quantificació i classificació dels residus és un procediment de vital importància per conèixer la
quantitat i tipus de residus produïts, i poder acreditar i garantir la seva traçabilitat i la seva correcta gestió
i reciclatge. A més, per tal de marcar objectius de reducció i minimització, serà necessari determinar
quants residus es produeixen el primer any de servei després del procés d'implantació.
Per dur a terme la quantificació i classificació dels residus produïts, es registrarà la quantitat de residus
produïts mitjançant l'ompliment de la "Fitxa de generació de residus", que es situarà al taller i a les oficines
d'administració. El model de la fitxa presenta en el següent apartat.
Registre de la generació dels residus

MERCE ESTEVE PI
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El registre de residus produïts i la seva destinació es porta a terme mitjançant dos registres bàsics que es
detallen a continuació.
L'encarregat de revisar i arxivar aquesta documentació serà el responsable de medi ambient.
✓

Fitxa de generació de residus

Aquesta fitxa pretén registrar tots les residus que es generen al servei, omplint la fitxa cada cop que es
porta a reciclar el residus, enregistrant el tipus de residu, la seva classificació, la quantitat amb les unitats,
i la data de generació del mateix. A continuació s'adjunta el model de la "Fitxa de generació de residus":

Centre:
Tipus de
residu

Data:
Quantitat

Unitats

Classificació

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Fitxa de generació de residus
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✓

Registre en base de dades de cada residu produït i la seva gestió corresponent
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A mode d'exemple, s'adjunta la gestió del residus "dissolvent no halogenat" i es mostra el procediment
de registre dels residus produïts segons estableix aquest Pla de Gestió de residus:
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Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Emmagatzematge dels residus
S'establiran diferents punts de recollida dels residus amb la intenció que les diferents ubicacions
continguin els contenidors específics el més a prop possible del seu punt de generació, i per a que el
personal tingui a mà el dipòsit del residu. Tots els punts i contenidors es trobaran degudament
senyalitzats.
Els residus generats al taller a causa del manteniment i l'ús de la maquinària s'emmagatzemaran en una
minideixalleria que s’instal·larà al taller i s'adequarà amb les prestacions i condicions necessàries per
complir amb la legislació vigent. Es farà especial atenció als residus de tipologia especial.
En termes generals, es seguiran les següents obligacions:
-

Separació i emmagatzematge dels residus en els contenidors apropiats.
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-

Emmagatzematge màxim per un període de 6 mesos.

-

Els contenidors s'identificaran mitjançant una etiqueta clara, on haurà de figurar:
✓

Codi d'identificació del residu (segons legislació aplicable).

✓

Nom, direcció, i telèfon del titular dels residus.

✓

Data d'inici de l'emmagatzematge.

✓

Naturalesa dels riscos que presenten, per als quals s'utilitzaran els pictogrames
corresponents segons la legislació.

Gestió del residu
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El procediment per la gestió dels residus es descriu en els següents passos:
a.

Generació del residus, abocament als contenidors corresponents i anotació a la "Fitxa de
generació de residus".

b.

Quan el dipòsit o contenidor es trobi a més del 75%, es procedirà a la seva gestió
mitjançant la via de tractament adient, que es descriurà a continuació.

c.

En cas de gestionar-se mitjançant un gestor i/o transportista autoritzat, aquest haurà de
lliurar el corresponent albarà de recollida.

d.

Passar nota a l'encarregat per tal que aquest ho transmeti al Responsable de Medi
Ambient.

Les vies de gestió dels residus seran, d'una banda, les definides segons el seu codi CER i el que estableix
l'Agència de Residus de Catalunya; i d'altra banda, seran assimilables a la recollida municipal en cas de
residus domiciliaris.
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A continuació s'adjunta una taula resum on es descriuen les vies de gestió per a cada tipus de residu, el
seu codi CER, i el temps màxim d'emmagatzematge:
Ubicació
contenidor

Residu
Oli utilitzat

Via de gestió

Codi CER

CATOR, S.A.(*)

130206

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Dissolvents no
halogenats
Envasos
contaminats

Període màxim
recollida

140603

Minideixalleria
taller

Absorbents
contaminats

150110
SAFETY
KLEEN(*)

6 mesos
150202

Filtres d'oli

160107

Ferralla

200140
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Bateries

160601

Pneumàtics

ALFREDO
MESALLES

Taller autoritzat

Tòners
Minideixalleria
oficina

CD/ DVD

Deixalleria
municipal

Fluorescents

Alcaldessa
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6 mesos
200199
200121
-

Setmanal

Vidre

-

Setmanal

-

Setmanal

FORM

-

Setmanal

Resta

-

Setmanal

Oficina

Gestió municipal

En general, a causa de la tipologia de residus produïts, trobem quatre vies de gestió principals:
✓

Gestor autoritzat

Aquells residus especials i/o valoritzables seran emmagatzemats a la minideixalleria del taller durant un
període màxim de 6 mesos, sempre amb les condicions d'emmagatzematge que compleixin amb la
legislació vigent. Posteriorment, es trucarà al gestor autoritzat que s'encarregarà de gestionar el residu
per la via de tractament més adient. Aquest lliurarà l'albarà d'entrega, que finalment quedarà enregistrat
i arxivat per el responsable de Medi Ambient.
✓

Taller autoritzat

Els pneumàtics s'entregaran a un taller a l'hora de realitzar els recanvis del mateixos, ja que són els
encarregats de gestionar aquest tipus de residus mitjançant el Sistema Integral de Gestió al que estiguin
adherits. També es lliurarà un albarà que serà enregistrat i arxivat pel responsable de Medi Ambient.
✓

07/10/2021

160604

Envasos

Paper/ Cartró

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Mensual

080318

Piles
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Deixalleria municipal

Els residus produïts a l'oficina d'administració i gestió del servei es gestionaran mitjançant la deixalleria
municipal, pagant la corresponent taxa en cas de ser necessari, i traslladant la informació dels residus
gestionats/produïts al responsable de Medi Ambient per tal que pugi arxivar-ho i registrar-ho.
✓

Gestió municipal/domiciliària

Per últim, els residus produïts a l'oficina que siguin assimilables a municipals i que corresponen a les 5
fraccions de recollida domiciliària, s'abocaran als contenidors situats a la via pública respectant cada
fracció.
Pla d’acció
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SERSA posarà a disposició del servei un Responsable de Medi Ambient, que serà la figura encarregada
d'establir les directrius de gestió dels residus a les instal·lacions i d'assessorar a tot el personal en aquesta
matèria, a més de sensibilitzar el màxim possible sobre el correcte ús dels diferents equips de recollida
instal·lats. A més, serà el responsable de l'execució i seguiment d'aquest Pla de Gestió de Residus.
A continuació es defineixen les estratègies que defineix aquest Pla de Gestió i Reciclatge de Residus amb
les accions concretes que és realitzaran en cas de resultar SERSA l'empresa adjudicatària.
Estratègies per a la minimització i prevenció de residus
Objectiu

Minimitzar la generació de residus en origen, evitant el malbaratament de
recursos i reduint la producció de residus.
Definir un % de reducció de producció anual, respecte als anys anteriors,
un cop es coneguin la producció de residus del primer any.
Responsable de Medi Ambient.

Descripció de les
actuacions

1)
Formació inicial i formacions anuals envers la minimització i
prevenció de residus.

Alcaldessa

Promotor

2)
Elaboració d'un document de presentació per a les noves
incorporacions.

07/10/2021

3)
Augment de la proporció d'envasos reutilitzables sobre la
d'envasos d'un sol ús.
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4)
mida.

Augment de la proporció d'envasos a granel i en envasos de major

5)
Aplicar les "Mesures per a la minimització dels consums de
materials a les oficines"
Temporització

Indicadors
seguiment

Implantació inicial del Pla de Gestió, amb execució de les mesures i
actuacions i posterior revisió de les mateixes, de manera anual.
de

Fitxa de generació de residus.
Registre de residus produïts per part de l'empresa.
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Revisió i auditories internes per part del Responsable de Medi Ambient.
Auditories d'empreses externes per a la certificació de la ISO 9.001 i
14.001.
Estratègies per a la gestió i el reciclatge de residus
Objectiu

Gestionar de manera correcta i complir la legislació vigent tots els residus
produïts pel servei.
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Reciclar tots els residus produïts pel servei, sempre que sigui possible.
Promotor

Responsable de Medi Ambient.

Descripció de les
actuacions

1)
Posar a disposició tots els mitjans, dipòsits i contenidors, amb les
mesures d'emmagatzematge adients per a la correcta gestió i reciclatge
dels residus produïts.
2)
Seguiment exhaustiu de les Fitxes de Generació i el Registre dels
residus.
3)
Registre, arxivament, i seguiment dels albarans d'entrega
generats pels gestors autoritzats.
4)
Reducció de les papereres i contenidors de la fracció resta per
sensibilitzar al personal amb la recollida selectiva.
5)
Formació inicial i formacions anuals envers la gestió i el reciclatge
de residus.
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Temporització

Indicadors
seguiment

Implantació inicial del Pla de Gestió, amb execució de les mesures i
actuacions i posterior revisió de les mateixes, de manera anual.
de

Fitxa de generació de residus.
Registre de residus produïts per part de l'empresa.
Revisió i auditories internes per part del Responsable de Medi Ambient.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Auditories d'empreses externes per a la certificació de la ISO 9.001 i
14.001.

2.5.7.

Mesures per a la minimització del consum de materials a les oficines

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Paper
-

Digitalització de totes les ordres de treball i documentació diària generada periòdicament arran
de la realització del servei. En aquesta línia, cal destacar que la plataforma informàtica generarà
informes de manera automàtica, de manera que en diferents reunions tant internes com amb
l'Ajuntament, es podrà fer una lectura i posada en comú mitjançant suports digitals com tauletes
i projectors.

-

Compartir documentació en format digital del tipus intranet.

-

Prioritzar la digitalització dels plànols davant de la seva impressió.

-

Correcció de documents i esborranys de manera digital prèvia impressió, en cas que aquesta sigui
indispensable.

-

Imprimir documents interns reutilitzant el paper.

-

Reutilitzar tot el paper que hagi estat imprès a una sola cara.

-

Utilitzar el mitjans de comunicació electrònics en la mesura possible.
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Cartutxos de tinta
-

Imprimir en qualitat d'esborrany per reduir consum de tinta.

-

Usar tòner d'impressora i de fotocopiadora, i cartutxos d'impressores reciclats, reciclant al seu
torn els que s'hagin gastat.

-

Imprimir en tipologia de lletra ecològica que estalvien un 20% del consum de tinta, com per
exemple, tipologia "ecofont".

Altres materials
-

Ús de llapis de memòria envers l'ús del CD.

-

Reutilització del material (arxivadors, carpetes, etc.)

-

Evitar l’ús de productes d’un sol ús, prioritzant els que siguin recarregables (ús de vaixella
reutilitzable, ús de servei de subministrament d’aigua que eviti les ampolles d’un sol ús, etc.).

-

Actualitzar i reutilitzar equips informàtics obsolets per a labors que requereixin menys potència.

-

Substituir les piles de un sol ús per piles recarregables amb major vida útil.
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2.5.8.

Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions

La influència dels costos derivats del consum dels subministres i de materials en les empreses és cada
cop més rellevant, tant en l'impacte ambiental que produeixen sobre l’entorn com en l’estructura de
costos de les mateixes.
Així doncs, la implantació d’una sèrie de mesures per a la minimització del consum en les instal·lacions té
com a objectiu final la disminució del impacte ambiental i dels costos econòmics de l’activitat pròpia
associada als serveis de neteja viària del municipi de Begues.
Amb l'objectiu de minimitzar els consums a les instal·lacions del servei neteja objecte d'aquest contracte,
a continuació, SERSA planteja una sèrie de mesures preventives que consisteixen en tot un seguit de
bones pràctiques per tal d’iniciar un procés de millora en la gestió ambiental en l’entorn laboral.
Aquest llistat de mesures preventives que es presenten s’ha elaborat en relació als següents aspectes:
-

Mesures per a l’estalvi d’energia.

-

Mesures per a l’estalvi d’aigua.

-

Mesures per a l’estalvi de recursos materials a les oficines.

-

Ús d’energies netes.

-

Reciclatge de residus.

-

Tipologia i reducció de materials.

Cal destacar que mitjançant la certificació ISO 14.001 de la que disposa SERSA, aquestes mesures que
es proposen tenen garantida la seva posada en pràctica i la revisió de la mateixa per assolir els objectius
anuals de reducció dels consums a les instal·lacions.
➢

Mesures per a l’estalvi d’energia

Equips d’ofimàtica
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-

Utilitzar equips amb sistemes d’estalvi energètic.

-

Configurar els ordinadors en mode “estalvi d’energia”.

-

Apagar l’ordinador, impressores i la resta d’aparells elèctrics un cop finalitzi la jornada de treball.
Aquesta mesura adquireix una major importància en cap de setmana i períodes de vacances. De
la mateixa manera, apagar l’ordinador si ha d’estar inactiu durant més d’una hora.

-

Els equips consumeixen una energia mínima inclús apagats, per la qual cosa és desconnectarà
també l’alimentador de corrent al final de la jornada.

-

Apagar la pantalla de l’ordinador quan no s’estigui utilitzant (reunions, esmorzar, etc.).

-

L’únic protector de pantalla que estalvia energia és el negre. Tanmateix, es configurarà per tal que
s’activi als 10 min de no utilitzar l’ordinador.

-

Si s’ha de canviar algun ordinador, es substituiran per ordinador portàtils, ja que són més eficients
energèticament que els de sobretaula.
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Climatització
-

Emprar els sistemes de climatització únicament quan sigui necessari. Sempre que sigui possible,
aprofitar la regulació natural de la temperatura (per exemple, a l’estiu les finestres ajustades o les
corrents d’aire poden refrescar algunes estàncies sense necessitat d’encendre l’aire
condicionat).

-

Apagar o minimitzar els sistemes de calefacció i d’aire condicionat en els despatxos o sales sense
ocupar.

-

Mantenir la temperatura aproximadament entre 21ºC-23ºC al hivern i entre 24ºC-25ºC a l’estiu,
per tal de disminuir el consum energètic mantenint el confort.

-

Assegurar-se que els equips de climatització es programen per funcionar exclusivament en el
període de treball, a excepció de situacions en les que sigui necessària una calefacció o
refrigeració prèvia.

-

Assegurar-se que les portes i finestres estiguin tancades mentre els aparells de climatització
estiguin en funcionament per tal d’impedir pèrdues de calor/fred.

-

Utilització de sensors de control de temperatura.

-

Netejar els filtres de l’aire condicionat per millorar la sortida de l’aire.

-

En el cas de ventiladors, utilitzar variadors de freqüència. Els ventiladors estan dissenyats per a
una velocitat en concret per a la que s’optimitza el consum energètic. La velocitat demandada per
un ventilador va en funció de les necessitats puntuals de la explotació. Es recomana instal·lar
ventiladors amb variadors de la freqüència ja que aquests dispositius serveixen per adequar la
velocitat del ventilador en funció de la necessitat puntual de les instal·lacions.

-

Si fos necessari, utilització de ventiladors trifàsics. Per les instal·lacions de grans dimensions amb
necessitat d’evacuació de grans quantitats de caudals d’aire, els ventiladors trifàsics de gran
caudal són molt recomanables sempre que la instal·lació ho permeti. Aquests ventiladors
consumeixen quasi la meitat d’electricitat que els monofàsics, incloent el benefici de la
possibilitat de variació de velocitat, permetent que el consum sigui proporcional als caudals
extrets.

-

Comprovar que les instal·lacions estiguin tèrmicament aïllades (si no fos el cas, realitzar les
mesures necessàries per tal d’aconseguir-ho) per tal que els sistemes de climatització siguin més
eficients.

Il·luminació
-

Aprofitar al màxim la llum natural, adequant els llocs de treball de forma que rebin llum natural,
mantenint netes les finestres i obrint les persianes, cortines o altres elements similars.
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Evitar “l’oblit crònic” i tancar les llums que no siguin necessàries. Sempre és més econòmic tancar
les llums, inclòs per a períodes curts de temps.

-

Neteja regular de les llums. La neteja de les làmpades i difusors provocarà que no s’encenguin
més llums de les necessàries, ja que aconseguirem un major nivell lluminós amb menys llums
enceses.

-

Adaptació dels nivells lumínics en funció de l’ús.

-

Utilitzar interruptors independents per il·luminar tan sols les zones que ho necessitin d’una
mateixa àrea.

-

Utilitzar sensor de presència en zona d’ús esporàdic (zones d’accés, passadissos, zones de
lavabos, etc.). D’aquesta manera s’aconsegueix que les llums d’estes zones no estiguin enceses
més temps del estrictament necessari. Així mateix, en zones d’ús esporàdic, es preferible la
implantació de làmpades que no siguin fluorescents, degut al consum que requereixen per al seu
accionament.

-

Canviar els tubs fluorescents de 38 mm per tubs fluorescents de 16 a 26 mm. Aquests tubs
consumeixen menys energia produint el mateix nivell lluminós.

-

Utilització de làmpades fluorescents compactes en cop de les d’incandescència. Les làmpades
fluorescents duren aproximadament 11 cops més que les incandescents, i per tant necessiten
menys manteniment.

-

Utilització de làmpades fluorescents amb “balastos” electrònics. Aquests dispositius serveixen
per estabilitzar la descàrrega a l’interior dels tubs fluorescents; poden ser tradicionals o
electrònics. Els electrònics són molt més eficients energèticament: estalvien energia davant la
mateixa emissió de llum, la vida útil de làmpada s’allarga i permeten una encesa sense parpelleig.

-

Instal·lació de llums de baix consum. Les bombetes duren més de 50.000 hores en contraposició
de les convencionals que duren unes 2.000 hores. A més, no contenen gasos ni metalls nocius
per a l’atmosfera i la salut.

➢

Mesures per a l’estalvi d’aigua
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-
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Consum humà (lavabos, dutxes, etc.)
-

Reparar, sempre que es produeixin, degotejos en les aixetes.

-

En els punts on es necessiti aigua calenta i freda, s’instal·laran aixetes monocomandament.

-

Col·locació de temporitzadors i detectors de presència per aixetes.

-

Instal·lació de difusors, limitadors de pressió i airejadors, per tal de limitar els consums a caudals
inferiors a 8 litres per minut en aixetes i a 10 litres per minut en dutxes.

-

Substitució de les cisternes per cisternes de doble descàrrega o d’interrupció de descàrrega, però
en qualsevol cas, amb limitador del volum de descàrrega com a màxim a 6 litres.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Resta d’instal·lacions
-

Implantació de sistemes de detecció de fuites en les canonades soterrades i ocultes.

-

Instal·lació d’economitzadors d’aigua en mànegues de reg.

-

Instal·lació de sistemes de reciclatge d’aigües grises. Aquests sistemes no requereixen d’una
gran inversió. Han d’incloure la recol·lecció, filtrat i emmagatzemament de les aigües provinents
de les dutxes i rentamans per a la seva posterior utilització en els WC, rentat de vehicles, exterior
de les instal·lacions, etc.

-

Instal·lació de sistemes de reciclatge d’aigües pluvials. L’aigua de pluja pot ser captada de
teulades, terrats, o inclús d’altres superfícies existents dintre de les mateixes instal·lacions. Al
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igual que els sistemes de reciclatge d’aigües grises, no es requereix d’una gran inversió. El aigua
recol·lectada, també es pot utilitzar en els WC, rentat de vehicles, neteja interiors de les
instal·lacions, etc.

2.5.9.

Pla d'utilització d'energies renovables a les instal·lacions

La utilització d’energies renovables no tan sols ajuda a generar un menor impacte ecològic i ambiental
sinó que també és un mètode d’estalvi, especialment a llarg termini, donat que el consum i el cost són
molt menors que els vinculats a les fonts energètiques tradicionals.
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Juntament amb les mesures desenvolupades anteriorment per a la minimització dels consums a les
instal·lacions, el Pla d’energies renovables es pretén arribar als següents objectius:
-

Fer una aposta sostenible, que prevegi les millors opcions des d’un punt de vista tecnològic,
ambiental, econòmic i social.

-

Establir una nova consciència energètica que fixi unes limitacions al consum.

-

Promoure una transició cap a un model més sostenible que depengui molt menys de
combustibles fòssils i molt més de les fonts renovables.

L’energia renovable que podria tenir cabuda a les instal·lacions és l’energia solar, més concretament
la fotovoltaica.
Precisament, en la nau que disposarà SERSA al municipi de Begues, es col·locarà una instal·lació de
diverses plaques fotovoltaiques al terrat.
2.5.10.

Utilització de productes biodegradables i/o ecològics

Tot i aplicar les diferents mesures per tal de minimitzar els consums a les instal·lacions, potenciar l’ús
d’energies renovables o disposar d’un Pla de gestió i de reciclatge, en cas de ser l’empresa adjudicatària,
SERSA es compromet a potenciar l’ús de productes amb etiqueta ecològica i/o amb la certificació de ser
biodegradables, productes amb etiqueta o certificació ecològica, i que s’hagin produït respectant els
drets bàsics en el treball i amb una política compromesa de gestió quant al medi ambient i a la prevenció
de riscos laborals; en relació amb això, s’adjunta la corresponent declaració:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Natividad Pintado Cruz amb DNI núm. 44.420.496-K, en nom i representació de l’empresa Serveis
Reunits, S.A. (SERSA) amb NIF A43049501,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que en compromís amb la sostenibilitat i per tal de proposar actuacions que permetin reduir, de manera
indirecta a l'execució del servei, la producció de contaminants i els consums d'aigua i energia, en cas de
resultar empresa adjudicatària, SERSA complirà amb tots les requeriments descrits en el Plec de
Prescripcions Tècniques en quant a la utilització de productes amb certificació de biodegradables o amb
etiquetatge ecològic.
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Castelldefels, a 19 de maig de 2021

44420496K
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PINTADO (R:
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Natividad Pintado Cruz
Administradora

Tanmateix, SERSA proposa per aquest servei l’ús principal dels productes següents:
Tipus de producte

Nom/Marca

Ecològic

Desincrustant

SI

Detergent
Desodoritzant

Verde Eco
Desincrustante
Verde Eco
Desengrasante
Verde Eco Pavimenti
Química bio Fàcil

SI
SI

Dissolvent pintures

DIPISTOL "ECO-solvent"

SI
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La experiència de SERSA en l’ús de productes de neteja viària i en el rentat de mobiliari urbà, ha capacitat
al departament de compres amb una àmplia cartera de proveïdors de confiança, els quals disposen d’un
ampli ventall de productes ecològics que s’adapten a les necessitats de cada servei.

Desengreixant

SI

Serveis en el que es pot
utilitzar
•
Servei de neteja
d'aigua a pressió
•
Servei de neteja
d’Àrees d’aportació
•
Servei de neteja de
papereres
•
Servei de neteja del
mercat municipal
•
Servei de neteja de
pintades

Les fitxes tècniques i certificats d’aquest productes s’adjunten a l’Annex III. Fitxes tècniques de
maquinària i productes.

-

Dosificació adequada i coherent dels productes.

-

Disminució de l' ús d'envasos.

-

Personal format en l'ús correcte dels productes i les seves dosis.
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SERSA envers als productes utilitzats no es limitarà a que siguin respectuosos amb el medi ambient i
valorarà els aspectes següents:
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2.5.11.

Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat

Signatura 2 de 2
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El Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat es troba explicat detalladament en el punt
2.4.4 Pla de formació del present document.
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3. GESTIÓ DEL SERVEI, GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ-COORDINACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

3.1. Comunicació - coordinació amb l’Ajuntament
Una part imprescindible de la comunicació i coordinació entre l’Ajuntament i SERSA és l’establiment de
mitjans de comunicació àgils i eficaços, i que també garanteixin el seguiment i la traçabilitat del servei.
Això es garanteix per una banda amb la introducció de diferents mecanismes de comunicació i
l’establiment de circuits de comunicació en funció de les diferents situacions.

07/10/2021

Alcaldessa

Des de SERSA apostem per centralitzar la informació mitjançant l’aplicatiu informàtic proposat com a
sistema d’ajuda a l’explotació, desenvolupat per Boreal IT, en format web, que inclou totes les eines per a
la gestió integral del servei, entre les que s’inclouen:
➢
➢
➢
➢
➢

Sistemes de posicionament i seguiment d’equips GPS
Gestió i seguiment d’ordres de treball (GMAO)
Central d’incidències
Mòdul de taller
Mòdul de generació d’informes
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Aquest sistema permet el registre de peticions, comunicacions, incidències, resultats, etc. guardant
registre i permetent el tractament de dades per a la seva anàlisi i posterior generació d’informes i resums
en temps real.
A la central d’incidències del sistema informàtic d’ajuda a l’explotació es podrà accedir 24 hores al dia,
des de qualsevol dispositiu amb connexió de dades i navegador, mitjançant una plataforma web, amb
identificació d’usuari. A més, s’alimentarà aquesta central d’incidències i de generació d’ordres de treball
amb la informació transmesa per l’Ajuntament.
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En el mòdul de generació d’informes, trobem tots els informes que es programaran per a ser enviats
periòdicament als responsables del servei, tant de l’empresa com de l’Ajuntament, complint amb la
tramesa d’informació requerida en el PPTP. Aquests informes es podran modificar i adaptar a les
necessitats del servei i dels responsables municipals, així com crear-ne de nous.
SERSA donarà d’alta als responsables municipals que comuniqui l’Ajuntament de Begues per tal de que,
en tot moment, des del consistori es pugui accedir a les dades de gestió del servei, apostant per la
transparència de la informació generada. SERSA realitzarà formació als responsables municipals per a
l'ús del programari InfoGEO.
Més enllà de la centralització de sol·licituds i incidències i d’altres aspectes, SERSA, en cas de ser
l’empresa adjudicatària, posarà a disposició del servei altres mitjans de comunicació per a respondre al
dia a dia del servei:
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➢

➢

➢

Telefonia mòbil amb accés a dades per a tots els membres de l’estructura de supervisió i gestió
del servei; Responsable del contracte, Coordinador, Responsable de Qualitat, Responsable de
Medi Ambient i Encarregats. També en disposaran els equips de treball del servei de neteja.
Telefonia fixa tant a les oficines administratives del servei instal·lades a la nau central, com en les
oficines on es troben situats els diferents departaments de suport del servei, personal o
administració.
Ordinadors fixes per a la gestió del servei en el Parc Central, per a l’ús per part del personal tècnic
i administratiu del servei. Aquests ordinadors disposaran, com a mínim un d’ells, del GMAO del
departament de Manteniment i Serveis Urbans, a més del software OpenVPN i disposarà de IP
pública fix.
Correu electrònic del personal de l’estructura de supervisió i dels responsables dels diferents
departaments de suport.

Tant el Coordinador, com el Responsable de Qualitat i el Responsable de Medi Ambient, disposaran
d’ordinadors portàtils, amb llocs de treball adequats en les oficines del servei, amb accés a Internet,
programes ofimàtics i accés a l’aplicatiu de gestió.

07/10/2021

Alcaldessa

3.1.1. Coordinació amb els responsables de l’Ajuntament
Els principals interlocutors amb l’Ajuntament de l’estructura del servei seran el Cap d’Àrea i el
Coordinador, que es trobaran disponibles mitjançant telefonia mòbil, i presencialment per part del
Coordinador.
El Coordinador es coordinarà amb les següents freqüències amb els responsables de l’Ajuntament, i es
consensuarà amb els responsables de l’Ajuntament en cas de resultar adjudicataris, per a ajustar-les a les
necessitats de cada moment.
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➢

Diàriament. En el transcurs del dia a dia les incidències que es produeixin es coordinaran en funció
de la seva urgència i/o gravetat, directament amb el Responsable tècnic.

Protecció civil
Ajuntament

1

Comunicació
emergència

Resolució sense
dotació addicional?

Encarregat

Coordinació
tècnica de
serveis

NO

SI

2

Direcció

Resolució amb
dotació addicional?

EMERGÈNCIA
RESOLTA

SI
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NO

o
➢

Es comunicarà a més, la informació requerida de forma diària.

Mensualment. En el marc de les reunions mensuals, es revisaran i presentaran els resum
mensuals del servei, amb els continguts consensuats amb l’Ajuntament. Es tractaran els següents
temes:
o Planificacions, serveis realitzats, incidències, serveis no previstos, control de serveis.
Inclourà:
▪ Control d’hores i recorreguts dels vehicles.
o Facturació, certificació de serveis i nivells de facturació.
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Temps de resposta davant d’incidències, revisió de registres de treballs realitzats, etc.
Controls de qualitat i incidències. Anàlisi de resultats, indicadors de qualitat, dels resultats
de les inspeccions del responsable de qualitat i medi ambient i planificació de les
certificacions mensuals. Seguiment de les accions de millora.
o Informació requerida. Presentació de la documentació requerida per l’Ajuntament
mensualment (desviaments respecte la planificació prevista, estat dels mitjans tècnics,
incidències, pla de personal i pla de sostenibilitat, etc.). A aquestes reunions assistirà el
Coordinador i, si fos necessari per aspectes de caràcter operatiu, els Encarregats, així
com d’altres responsables de les àrees de gestió i administració i els responsables de
Qualitat i Medi Ambient o el tècnic de PRL.
Trimestralment. Per a realitzar un seguiment dels resultats de la prestació i els compromisos
adoptats:
o Avaluació dels paràmetres de mesura del servei:
▪ Compliment de la planificació.
▪ Control dels serveis realitzats.
▪ Percentatges de serveis amb incidències.
▪ Control de qualitat del servei.
o Seguiment dels aspectes destacables tractats en les reunions mensuals.
o Seguiment de la facturació.
o Informació requerida. Presentació de la documentació requerida per l’Ajuntament
trimestralment.
o
o
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En el marc d’aquesta reunió es lliuraran els indicadors de seguiment del servei, en cadascun dels sectors,
amb indicació dels serveis, les incidències que s’hagin produït i les solucions adoptades en els diferents
casos.
A aquestes reunions assistirà el Coordinador i, si fos necessari a petició de l’Ajuntament, el Cap d’Àrea.
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➢

Anualment. Durant el primer trimestre de l’any es presentarà una memòria anual de la prestació,
on es plasmaran els resultats i les comparatives de les dades presentades en els resums
mensuals, i es realitzaran les propostes d’optimització del servei i la planificació del Pla
d’Adaptabilitat i Flexibilitat del servei. A aquestes reunions assistiran el Coordinador i el Cap
d’Àrea.
o La memòria anual contindrà, entre d’altres:
▪ Recull agregat de comunicacions diàries i informes mensuals.
▪ Reculls de les intervencions extraordinàries fetes a petició de l’Ajuntament.
▪ Informe general de valoració del servei, dèficits i propostes de millores, d’acord
amb el Pla de millora continua del servei.

En la transmissió d’informació a l’Ajuntament en forma d’informes es prioritzarà l’ús de mitjans
electrònics, reduint així la generació de paper.
3.1.2.

Col·laboració amb l’Ajuntament

SERSA es compromet, en el cas de resultar adjudicataris, a facilitar a l’Ajuntament de Begues tota la
informació del servei necessària que pugui sol·licitar per a la confecció de materials comunicatius per a
millorar la imatge del servei i conduir l’actitud dels ciutadans i visitants del municipi cap a un
comportament més cívic a l’hora de fer ús de la via publica i dels espais públics del municipi.
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Es per això que es col·laborarà, en la mesura del que sol·liciti l’Ajuntament de Begues, en la confecció de
materials comunicatius per a les publicacions que es puguin desenvolupar des de l’Ajuntament on sigui
de rellevància la informació referent al servei de neteja de l’espai públic.
3.1.3.

Registres del servei

SERSA aposta per la transparència davant de l’Ajuntament i dels ciutadans del municipi. És per això que
durant l’execució dels serveis es generaran una sèrie de controls, registres i informes periòdics que es
remetran a l’Ajuntament per al seu coneixement, i que es tractaran en les reunions periòdiques entre el
Coordinador i l’Ajuntament.
Es consensuarà amb l’Ajuntament de Begues el contingut definitiu i els formats de presentació d’aquesta
documentació, en cas de resultar adjudicataris, prèviament a l’inici dels serveis. Tota la informació
transmesa es trobarà disponible en format electrònic a l’aplicatiu de gestió del servei, es trametrà amb la
periodicitat indicada als correus electrònics indicats per l’Ajuntament i s’evitarà en tot el possible la
tramesa en format paper.
3.1.4.

Control diari

➢

07/10/2021
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Els controls i informes diaris inclouran la informació següent:
Informació sobre la programació del servei.
o Relació de serveis a executar planificats.
o Incidències del servei.
o Tancament OT (Ordres de treball) tipus web.
o Tancament de les incidències sol·licitades per correu electrònic.

3.1.5.

MERCE ESTEVE PI
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Control mensual

Aquest document contindrà tota la informació d’execució del servei, específicament de:

➢

Informació sobre la programació del servei
o Programació dels serveis per al mes següent.
Informació sobre el servei executat.
o Itineraris realitzats per als serveis de neteja de l’espai públic i les possibles desviacions.
o Relació dels serveis executats diàriament
▪ Serveis de neteja.
▪ Servei de mercat setmanal.
▪ Servei d'actes i festes.
▪ Pla de personal (incidències, baixes, etc.).
▪ Pla de sostenibilitat mensual.
o Informes mensuals de cada servei amb indicadors de qualitat

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Informació sobre el servei executat.
o Despeses dels actes: Resum dels costos dels actes de la setmana.
o Tancament de les Ordres de treball realitzades mitjançant el GMAO.

3.1.6.

➢

Signatura 1 de 2

Control setmanal
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3.1.7.

Control trimestral

Els registres trimestrals inclouran la informació següent:
➢
➢

Programació per al trimestre següent.
Personal de la contracta.
o Quadre de personal.
o Plantilla, amb informació operativa.

3.1.8.

Memòria anual

La memòria del servei contindrà la informació relativa als registres mensuals (i diaris) del servei de l’any
finalitzat a més de la següent informació:

07/10/2021

Alcaldessa

➢
➢

➢
➢
➢
➢

Informació sobre la programació del servei.
Plànols de segments, genèrics i recorreguts o d’itinerari del servei de neteja de l’espai públic.
o Informació general del servei.
o Personal de la contracta.
o Quadre de personal.
o Índex absentisme i taxa sinistralitat.
o Plantilla, amb informació operativa.
o Taules salarials.
o Organigrama de l’empresa.
o Informació contacte del personal fins a nivell encarregat.
Plànol sectors servei i encarregats per sector.
Llistat de vehicles del servei i informació associada.
Llistat d’elements de contenció i informació associada.
Llistat d’instal·lacions i informació associada.

MERCE ESTEVE PI
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3.2. Gestió incidències i temps de resposta
3.2.1.

Gestió d’incidències

L’aplicació InfoGEO, sistema tecnològic que utilitzarà SERSA en aquest contracte, té funcionalitat
específica pel que fa a la gestió de les incidències.
Aquesta solució té totes les eines necessàries per a realitzar una gestió integral de totes les incidències.
Per realitzar aquesta tasca disposa de les següents capacitats:

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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•
•
•
•
•
•

Integrar en la solució a tots els interlocutors: ciutadans, administració i empresa que realitza el
serveis de neteja viària.
Disposar de canals de recepció d’ incidències, queixes i peticions emeses pel ciutadans, tècnics
de l’administració i/o treballadors del servei.
Establir canals de distribució i planificació manuals i/o automàtics (en funció de criteris establerts)
del treballs a realitzar pels operaris en funció de les peticions rebudes.
Proporcionar eines per enregistrar el treballs realitzats relacionant cadascuna de les peticions
amb la corresponent resolució.
Permet fer un seguiment de peticions, estat de la petició i temps i qualitat de la resolució en temps
real. Solució “on-line”.
Facilitat en la interpretació de la informació :posició geogràfica, adreça (carrer, numero, etc.), text
referent a la petició, fotografia, etc.
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•

Tota la informació pot ser gestionada i visualitzada (en funció dels drets) fent ús d’un navegador
(Chrome, Firefox, Explorer, etc.) connectat a Internet.

Amb tot s’aconsegueix:
•
•
•

Establir canals de comunicació entre els diferents actors (administració, ciutadans i empresa de
serveis).
Planificació, coordinació, priorització i distribució d’accions.
Millora en el temps de resposta per a la resolució de problemes e incidències.

Per realitzar aquesta implantació es disposa del següent conjunt d’eines:
•
•
•
•

➢

Software GIS InfoGEO.
Pagina web específica per a la recepció d’ incidències.
Smartphones i aplicacions mòbils per al enregistrament de les peticions i resolucions per part dels
operaris del servei.
Motors i processos informàtics per canviar estats i distribuir informació (assignar feines a
operaris, comunicar resolucions a ciutadans, canviar estat d’una incidència, etc.)
Funcionament de la solució

07/10/2021
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El funcionament de la gestió d’ incidències és definit per un conjunt d’ estats:
1. Recepció de les peticions.
2. Enregistrament de les peticions en la base de dades i distribució
de les tasques als equips resolutors d’acció immediata o en treballs
planificats.
3.Realització dels serveis necessaris per resoldre les peticions.
4. Enregistrament mitjançant Apps Smartphone.

MERCE ESTEVE PI
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5. Registre i visualització de les resolucions amb InfoGEO
6. Comunicació als peticionaris
➢

Circuits i canals de comunicacions de la gestió d’ incidències

InfoGEO disposa d’una amplia varietat de mètodes i
processos per gestionar circuits i establir canals de
comunicació ràpids amb la finalitat d’agilitzar les
resolucions.
La finalitat és establir circuits per canalitzar tota la
informació referent a les sol·licituds d’incidències en
un repositori únic des del qual poder distribuir als
equips resolutors.
Tots aquest circuits poden actuar automàticament minimitzant els temps d’espera i estalviant retards, ja que
tots els processos es realitzen en temps real. Els canals de comunicació tindran una disposició molt a mà i d’ús
habitual per part dels ciutadans mitjançant una APP ciutadana.
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➢

Recepció de sol·licitud de resolució d’incidències al carrer

La solució permet enregistrar les peticions de sol·licituds de resolució d’
incidències per diversos canals:
•

Peticions ciutadanes

Els ciutadans a més de fer ús dels canals habituals de l’Ajuntament,
disposaran de dos nous mètodes de comunicació d’ incidències: una web
especifica per a la gestió d’incidències i una APP ciutadana.
o

Web ciutadana

Els ciutadans poden enregistrar les peticions a traves de formularis web. La solució
InfoGEO té un formulari específic per enregistrar les peticions del ciutadans. També té
la capacitat d’importar peticions enregistrades per webs ja operatives (si fos el cas d’aquest Ajuntament).
Els formularis d’ InfoGEO inclouen una amplia varietat d’informació tant per identificar amb claredat la
incidència (fotos, punt geogràfics, etc.)com per comunicar al ciutadà la resolució de la mateixa.
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La web de peticions d' InfoGEO es personalitza permetent:
Oferir una imatge corporativa.
Personalitzar les dades a rebre per enregistrar l’ incidència i comunicar la seva resolució.
Comunicar informació al ciutadà (indicadors de qualitat de la neteja, telèfons i correus d’atenció
ciutadana, etc.)
o APP eBC (Bústia Ciutadana electrònica)

▪
▪
▪

Bústia Ciutadana electrònica és una APP que permet al ciutadà enviar incidències a l’Ajuntament
detectades a la Via Pública i permet comunicar la data i el grau de finalització de les sol·licituds.

MERCE ESTEVE PI
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•

Peticions de tècnics del servei o d’altres serveis corporatius

Els tècnics o personal municipal amb drets assignats poden registrar incidències des de formularis
específics d’InfoGEO per què siguin resolts per l’empresa de serveis. Aquestes incidències poden ser
peticions pròpies dels tècnics municipals o peticions rebudes dels ciutadans per diferents medis (correu,
whatsapp, facebook, etc.).
•

Peticions enregistrades per l’empresa que realitzen el servei

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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L’empresa que realitza el servei pot enregistrar peticions d’incidències directament des de formularis
d’InfoGEO (l’aplicació GIS diferencia peticions de l’Ajuntament o de l’empresa de serveis)odes de
l’aplicació que duen els operaris al carrer.
El operaris poden enregistrar situacions del carrer que requereixen de medis dels quals no disposen; per
això poden registrar una incidència, aportar informació geogràfica del punt on s’ha de realitzar l’actuació,
incloure Informació en mode de text i fotografies, per tal de facilitar la tasca a l’equip encarregat de la
resolució i que sigui mes eficient.
Passarel·les de dades corporatives
InfoGEO té de la capacitat d’importar dades digitats corporatives rebudes per canals d’informació propis
(webs, aplicacions corporatives, bases de dades corporatives, etc.). Aquesta és introduïda como una
petició d’incidència més i seguirà el canal de resolució i de comunicació establert.
➢

Enregistrament de les peticions i distribució de les tasques
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•

Emmagatzemament

Les incidències rebudes son enregistrades en la base de dades de InfoGEO. Aquestes incidències queden
emmagatzemades i poden visualitzar-se des de la aplicació.
•

Distribució de resolució d’ incidències

Una vegada emmagatzemades les peticions, resten pendents d’assignar equips resolutors. Els equips
resolutors son els equips de treball o persones encarregades de resoldre la incidència i enregistrar-la com
a resolta. Aquesta assignació pot realitzar-se:
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Amb diferents graus de prioritat,
o Assignant la resolució de forma imminent a un equip/operari que ja esta desplegat en la
zona o assignar un equip/persona per resoldre de forma immediata la incidència.
o Assignant la seva realització dins de un servei planificat i que sigui resolta com a una
execució més, dintre d’un servei ja previst.
De forma manual, automàtica o mixta.
o Si es vol controlar tots els processos d’assignació d’incidències, aquestes poden ésser
visualitzades per un responsable i distribuir els equips/persones segons criteris humans.
o Es poden assignar criteris automàtics d’assignació de resolució d’incidències en funció
d’una amplia gama de criteris: proximitat de equip, assignació zonal, capacitats de equips
en camp, etc. L’assignació de criteris automàtics s’estableix en segons indicacions del
responsable dels equips i desprès d’un anàlisi de les capacitats de resolució del recursos
del servei. Aquests criteris son criteris dinàmics i s’actualitzen segons necessitats dels
serveis i les capacitats dels equips resolutors.
o Distribuir incidències combinant la forma automàtica i manual.
➢

Realització de serveis i enregistrament amb App de smartphone infoAPP

Dins de l'àmplia varietat de solucions en APP, Boreal ha desenvolupat una específica destinada a la gestió
d'incidències. Les aplicacions mòbils estan integrades dins de l'aplicació web InfoGEO, i permeten la
gestió d'incidències / serveis en temps real orientades a qualsevol actuació a la via pública.
La senzillesa d'usabilitat de l'aplicació juntament amb la posterior potència de gestió de les dades de
InfoGEO, fa que de manera senzilla es puguin tenir controlada la resolució de totes les incidències.
L'aplicació mòbil s'ha desenvolupat de manera que resulti el més senzill d'ús i visualment pugui veure’s
molt fàcilment la realització d'un servei.
infoAPP

Una vegada assignat l’equip que ha de resoldre la incidència, aquesta li surt a l’equip que l’ha de resoldre.
Tots el equips resolutors disposen d’un telèfon amb Android i la APP infoAPP. Durant la realització de la
incidència es registrarà les actuacions i es dona la possibilitat d'enviar una fotografia mitjançant una
senzilla pantalla formulari. Juntament, en aquesta pantalla, es permet enviar un text d'observacions i es
mostra la direcció, calculada a partir de la posició geomètrica actual. Aquesta es pot corregir en el mateix
moment o posteriorment des de l'aplicació web.
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➢ Seguiment del servei
L’aplicació infoAPP també es pot utilitzar per enregistrar la traçabilitat del servei. Inicialment l'aplicació
no envia cap dada (baix consum de dades) fins que no es prem el botó d’ Inici. Un cop pressionat el botó
“Iniciar”, es registra a la base de dades que s'ha iniciat un nou servei amb la data pertinent, i es comencen
a enviar dades de tracking (posicions GPS). L'aplicació deixarà d'enviar dades de tracking, i finalitzarà el
servei amb la data pertinent quan es premi “Finalitzar”.
➢

Control i gestió del servei

Les dades les genera l'usuari que està realitzant el servei. Des de
l'aplicació mòbil s'envien a una base de dades gestionada per l'aplicació
web InfoGEO. Des de qualsevol lloc amb accés a Internet es pot accedir
a l'aplicació web InfoGEO per consultar les dades, i generar informes a
partir d'ells.
Es poden tenir tants equips resolutors amb mòbils com es desitgi, i les dades sempre s'envien en relació
a l'equip mòbil que ha realitzat aquest servei / reparació.
➢

Registre i visualització de les incidències resoltes amb InfoGEO

Les dades de la resolució de les incidències així com el nivell de qualitat en la seva realització es poden
veure a InfoGEO mitjançant d'informes de serveis.

➢
➢
➢
➢

Peticions realitzades pendents de resoldre i resoltes.
Resolucions realitzades.
Visualització de la resolució mitjançant fotografies directament des de l'informe.
Exportació de les dades dels informes en diferents formats CSV, XLS, PDF, etc.
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Disposem d’Informes que ens proporcionen informació dels diferents estats de les incidències
enregistrades com poden esser:
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Detall de llistat d'incidències amb detall
de foto en passar el cursor sobre
cadascuna d'elles.

També podem anar a veure l’estat d’una incidència anant
directament des de el mapa, accedint a informació
fotogràfica que ens mostra una comparativa entre el estat
de la petició i el de la resolució.

Comunicació de resolucions

➢

Una vegada resolta la incidència es comunica al peticionari, indicant el grau de resolució de la mateixa.
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Existeixen diferents mètodes de transmetre la informació, ja sigui consultant InfoGEO directament o
comunicant-se amb el peticionari segons els canals definits en la incidència.
Per transmetre aquesta informació InfoGEO disposa d’una eina que facilita aquesta tasca: Gestor
d’alarmes.
•

Gestor d’ alarmes

El gestor d’alarmes analitza l’estat de les incidències i
quan troba una incidència que es troba en les
condicions definides, aixeca una alarma.
La definició de l’estat en el que ha d’actuar una alarma
es defineix de forma dinàmica i personalitzable. Per
defecte els estats per aixecar una alarma son:
➢
➢

Quan una incidència ha estat resolta.
S’ha establert que s’ha de realitzar una
comunicació al peticionari.

➢

Es disposa de dades necessàries
per fer la comunicació.

A més de totes les eines tecnològiques integrades dins de la plataforma InfoGEO, s'utilitzaran altres
canals més habituals per a realització del control i seguiment com ara : trucades, whatsapp, e-mails etc.

3.2.2.

Capacitat de resposta i reorganització en cas de serveis excepcionals/emergència

Com s’ha comentat anteriorment, SERSA té una gran capacitat de resposta a la zona del Baix Llobregat i
al Vallès Oriental i Occidental, amb contractes a Castelldefels, La Llagosta, Martorelles, etc. Això fa que
SERSA disposi de mitjans materials i personals molt propers al municipi de Begues, el que incrementarà
la capacitat de resposta de l’empresa en cas de serveis excepcionals.
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L' encarregat de servei i el Cap d' Àrea estaran disponibles 24hores 365 dies a l' any per els STM.
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Així, per a la reorganització dels serveis en cas de situacions excepcionals o d’emergència SERSA
disposarà de vehicles, equipament i personal necessari amb una CAPACITAT DE RESPOSTA INFERIOR
A 1 HORA.
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A més, posa a disposició del servei els vehicles i altre equipament, propietat de SERSA, per a cobrir
necessitats puntuals que es troben especificats en el punt 2.2.6 Metodologia de substitució de vehicles
durant els manteniments.
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4. TECNOLOGIES I INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI

És en aquest capítol on SERSA presenta la solució que oferirà, en cas de ser l’adjudicatària, pel que fa a la
gestió i seguiment del servei de neteja viària de Begues. Una solució que registrarà les dades necessàries
i que seran emmagatzemades en servidors per al seu posterior processament mitjançant un programari
especialista en la gestió de dades de serveis de neteja viària que garanteix l’accés fàcil i lliure a tota
persona autoritzada.
Aquests instruments permetran assolir una millor gestió de la qualitat del servei per part de SERSA, en
cas de ser el contractista, i un millor control i seguiment per part de l’Ajuntament de Begues.

MERCE ESTEVE PI

Boreal-IT, com a partner tecnològic de SERSA, implantarà en aquest projecte la plataforma InfoGEO
Suite. InfoGEO Suite és una solució madura i àmpliament implementada en el mercat que permet
gestionar tots els serveis de la present licitació, amb total compatibilitat amb qualsevol altre programa
de gestió que pogués tenir l'Ajuntament i de molt fàcil ús.
SERSA incorpora als serveis una gamma de solucions tecnològiques d’implantació en tots els serveis de
neteja viària que abasten totes les demandes.

Tots els equips de treball disposaran d’un smartphone amb GPS i aplicació mòbil.

Tots els equips amb vehicle del servei incorporen control de la seva mobilitat a través del
GPS incorporat al dispositiu IGmobile que s’activarà en el moment d’inici dels serveis,
quedant reflectit el recorregut realitzat en la plataforma de gestió infoGEO. Aquesta
informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis de infoGEO
per validar el servei i el nivell de realització del mateix.
Tots els serveis on el personal hagi de desplaçar-se a peu per fer-los (per exemple en la
escombrada manual), el control de la mobilitat dels serveis (tracking) es realitzarà amb
GPS incorporat als smartphones, quedant reflectit el recorregut realitzat en la plataforma
de gestió infoGEO. La informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió
de serveis de infoGEO per validar el servei i el nivell de realització del mateix.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Signatura 2 de 2
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Alcaldessa

SERSA presenta a continuació la millor aplicació possible per tal de facilitar el control i el seguiment
del servei als STM de l’Ajuntament de Begues.
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El control efectiu de la realització dels serveis d’escombrat mecànic es farà mitjançant
sensors. Totes les escombradores incorporen un sensor d’escombrada als raspalls que
indicaran quan aquests estan treballant (tocant a terra i girant), d’aquesta manera es
coneixerà el recorregut efectivament escombrat. Es podrà comprovar els temps
d’escombrada real amb els de trajecte i en base a aquesta informació optimitzar els
recorreguts, minimitzant els ratis escombrada-desplaçament.
Per disposar d'un control sobre la gestió dels serveis, es registraran els inicis i finalització
de cadascun dels serveis en l'aplicació mòbil corporativa infoAPP (incorporada als
smartphones).
Aquest procés també iniciarà i finalitzarà el control de la mobilitat a través del GPS i
mitjançant tracking, quedant reflectit el recorregut durant la realització del servei. Aquesta
informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis de infoGEO
per validar el servei i el nivell de realització del mateix.

Alcaldessa

Automàticament es generaran els informes diaris de servei i en temps real (es podran
consultar a través de mòdul de gestió de serveis de InfoGEO en qualsevol moment). La
informació reflectida i el model d’informe, podrà ser decidit pels Serveis Tècnics municipals
o fer seu el model base que aporta SERSA. Tanmateix i en qualsevol moment aquest podran
ser modificats per adaptar-se a noves necessitats.

La capacitat de realitzar fotografies incorpora un segon element i és la seva incorporació als
informes de servei. També la seva georeferenciació automàtica a través del mòdul de gestió
de serveis de infoGEO donarà la capacitat al sistema per crear mapes informatius de la
ciutat (punts negres, papereres crítiques, etc.) que serviran com a base per a la presa de
decisions estratègiques sobre els serveis.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Tots els equips de treball incorporen per definició l’aplicació mòbil (APP). Aquesta aplicació
servirà com a suport bàsic al servei. A través d’aquesta APP es portarà la gestió
d’incidències, es podran rebre sol·licituds de servei i comunicar la seva realització al
peticionari, tramitació dels serveis a demanda (actes i festes, mercats, etc.), realitzar
fotografies i generar bases de dades cartogràfiques.

Generació de bases de dades cartogràfiques (mapes de punts crítics de la població). Tota
la informació rebuda a través de la APP del servei i emmagatzemada a la base de dades es
georeferenciarà amb l’objectiu innovador de crear mapes de punts crítics del municipi.

Dins dels protocols de treball implantats i les responsabilitats del personal està la de registrar totes les
incidències del servei a través de la APP del servei. Específicament, per la creació i manteniment dels
mapes de punts crítics, serà obligatori registrar:
•
•
•
•
•

Papereres que es troben sempre plenes o amb un grau molt important d’emplenament.
Embornals que presenten deficiències, en relació al seu correcte funcionament.
Abocaments incontrolats de residus.
Inadequada utilització de l’espai urbà (d'oci nocturn "botelló", etc.).
Pintades a façanes i altres actes de vandalisme a la via pública.
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Tota la informació obtinguda a través de l’APP i la sensorització incorporada en els
vehicles, serà rebuda i tractada pel mòdul de gestió de serveis infoGEO que emetrà
en temps real tots els informes de gestió, de validació dels serveis i grau de
compliment que es precisin. El format, model i contingut de la informació és modular,
es a dir, pot ser establert i modificat tantes vegades com sigui precís i així adaptarse a les noves necessitats que puguin sorgir.
Amb aquesta operativa, SERSA dota al servei d'una capacitat de control i supervisió en temps real de
tots els equips i processos que permetrà avaluar-los i buscar la millora continua i la més alta eficiència.
Totes les dades obtingudes seran emmagatzemades en servidors i tota la informació emmagatzemada
serà accessible en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
Tota la informació serà enviada en temps real. També podrà ser consultada en temps real a més de tot
el seu històric sense límit de temps.

MERCE ESTEVE PI
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Tot seguit es descriu i es detalla en què consisteix la solució infoGEO presentada per SERSA, així com els
seus detalls tècnics i els avantatges en la gestió de dades dels serveis de neteja viària.
InfoGEO és un GIS (Sistema d'Informació geogràfica) "on the cloud". Totes les seves funcionalitats estan
operatives des d'internet, només es necessita un dispositiu connectat a Internet.
La informació pot ser visualitzada en diferents plataformes (ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes
i Smartphones) amb diferents sistemes operatius (Windows. Linux, Android, etc.), tenint com a únic
requisit de disposar d'un navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.)
L’aplicatiu és sorprenentment ràpid en disposar de la informació, tant de mapes com de dades. La facilitat
és el resultat de múltiples factors: consultes predefinides que s'executen amb un sol clic de ratolí,
organització de la informació per facilitar les peticions predefinides, rapidesa de serveis de Bases de
Dades i servidors de mapes.
InfoGEO és una aplicació molt intuïtiva i molt fàcil d'utilitzar. Les consultes més comuns ja estan
predefinides, i la resta de consultes més específiques es poden crear de forma ràpida mitjançant
assistents. Les consultes s'organitzen en una jerarquia en forma d'arbre que permet agrupacions fàcils
de manipular i reorganitzar segons les necessitats.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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InfoGEO és un sistema d'informació que permet tenir una informació detallada de tots els serveis que
es realitzen a la via pública.

200

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

SERSA presenta en aquesta solució la possibilitat de poder consultar el servei realitzat en un mateix
punt o zona geogràfica en diferents dies. Aquesta representa una millora en la transparència i la gestió
de la informació dels serveis realitzats per a tots els implicats en el contracte, ja siguin els STM de
Begues o la pròpia empresa.

4.1. Elements integrats dins d'InfoGEO
4.1.1. Dades en temps real
SERSA tecnificarà tots els vehicles i tot el personal per tal d’obtenir dades en temps real de tots els
elements del servei i d'aquesta manera obtenir gran quantitat de dades per a poder gestionar i fer el
seguiment del servei de forma acurada i precisa.
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SERSA utilitzarà les dades obtingudes per a realitzar avaluacions periòdiques del servei, mapes de
punts crítics, prendre mesures correctores si fos necessari i realitzar els informes pertinents, tant
interns com pels STM.
Tots els vehicles portaran GPS embarcat que permetrà geoposicionar els vehicles i per tant obtenir
informació de les rutes realitzades, velocitats, etc.
A més, la freqüència d’actualització de les dades serà cada minut.
Els mètodes d'obtenció de dades dels dispositius embarcats, són variables i venen determinats per valors
com la posició, el recorregut, la velocitat i el temps transcorregut entre lectures.
4.1.2.

Ordinador embarcat

IgCONTROL és una unitat central de control (controller o controlador) modular que centralitza tota la
informació embarcada dels vehicles.

MERCE ESTEVE PI
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igCONTROL

igCONTROL es un producte dissenyat i fabricat per Boreal IT que disposa d’un mòdul
interior amb processador tipus ARM, GPS i unitat GPRS/3G de comunicacions.
També inclou tots els sistemes de comunicacions necessaris per a obtenir
informació i/o comunicar-se amb tots els sensors integrats als vehicles. Comunica
amb sistemes RFID per identificar recollides, amb sistemes de pesatge, botoneres
TÈCNIQUES
industrials, dispositius HMI, lectors RFID de mà mitjançant sistemes CARACTERISITIQUES
de
radiofreqüència.
MÚLTIPLES CANALS DE
COMUNICACIÓ

Múltiples capacitats de comunicació mitjançant
connexions rj45, RS232, bus 485, DIOs, senyals
analògiques, TTL, ...

DISENY I FABRICACIÓ PRÒPIA

A Boreal Information Technology disposem de tecnologia
maquinari pròpia i en contínua evolució que ens permet
ser fabricants del nostre propi maquinari.

INDICADORS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ

El dispositiu igCONTROL disposa de LEDs que indiquen el
el seu estat i funcionament (transmissió de
dades, recepció de dades per canals, reinici, avaria, ...)

Per proporcionar tota la informació sobre mobilitat, els vehicles incorporaran dispositius igControl.
L'adquisició de les posicions d'un recorregut es realitza utilitzant mètodes dinàmics basats en la velocitat,
la distància i l'angle de gir. Això permet obtenir la informació necessària per poder visualitzar els
recorreguts de forma clara sobre els mapes.
Els dispositius embarcats igControl a més de proporcionar informació respecte a la mobilitat dels
vehicles, són centralitzadors ("controllers") de tota l' informació registrada pel vehicle durant la realització
del servei.
Els dispositius igControl disposen de GPS embarcat que permet geoposicionar la informació
sensoritzada i GPRS/3G per enviar la informació obtinguda a la central de control on és emmagatzemada
en una base de dades amb capacitats geogràfiques.
Els dispositius igControl reben informació: de les incidències detectades, de controls de presència, etc.
Tota la informació rebuda per ser processada se li afegeix la data, la geoposició (longitud, latitud) i és
enviada a la central de control a través de GPRS/3G. Per assegurar l'enviament de tota la informació en
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cas de no disposar de cobertura o no rebre per part de la central l'OK de la recepció, les dades són
guardades en una microSD interna i són enviades quan es disposa de cobertura.
igControl manté una comunicació amb els WebService de Boreal. Els Web Service de Boreal comproven
que les dades han estat emmagatzemades a la Base de Dades i li confirma que la recepció ha estat
correcte. Fins que la confirmació no és comunicada pel Web Service, el controller igControl no elimina la
dada i si ho creu necessari emmagatzema internament per ésser enviada més tard. Aquest procediment
proporciona seguretat total en el guardat de la informació.
Els dispositius igCONTROL juntament amb els GPS permeten les següents funcions:
Localització: posicionament, seguiment i enregistrament de rutes
Alarmes: De zona/ Punts de pas: entrades/ sortides / no pas en àrees geogràfiques.
Control horari de rutes: Inici, parades i finalització.
Dades cinemàtiques: Velocitat, parades, temps..
Detector de cantonades: Enviament automàtic de la posició cada vegada que l'equip realitza un
gir en una cantonada, obtenint un traçat del mapa molt precís
Sistema anti-sabotatge: fallades de bateria o antena GPS.
Detecció de xoc
Sensor de moviment
Mode de baix consum
Sistema bidireccional de dades
Actualitzar-se de forma remota.

07/10/2021

Alcaldessa

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4.1.3.

HMI industrial embarcat per control de la gestió del servei

El dispositiu info-on-board és un dispositiu tipus HMI (Human Interface Machine). Els dispositius HMI
estan dissenyats per treballar en entorns industrials i en entorns hostils.

MERCE ESTEVE PI
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Info-on-board

Els vehicles incorporen dispositius Info-on-board embarcats per poder registrar
incidències i realitzar els parts de treball de servei de forma dinàmica. Aquests
dispositius permeten la codificació de les incidències.
Mitjançant teclat i display s'introdueixen tots els esdeveniments significatius durant la realització del
CARACTERISITIQUES TÈCNIQUES
servei.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Entre les funcionalitats més destacades els ordinadors embarcats proporcionen informació referent a:
➢
➢
➢
➢
➢

Horari del servei.
Hores d'inici, final de jornada.
Hores d'inici, final de servei
Temps de parada.
Incidències del servei: carrer tallat,
paperera trencada, etc.

➢
➢

Consums: introduïts en el moment de la càrrega
(aigua, combustible, etc.).
Introducció del km al final de la jornada.

Els tipus d’esdeveniments són parametritzats per a cada projecte.
4.1.4.

Sensor de treball d’escombrada

Per identificar el treball realitzat per les escombradores i diferenciant-lo del recorregut fet, es realitza un
control de l’ús dels raspalls. Això permet disposar d’un control d'escombrada i obtenir informació sobre
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les zones que realment han escombrat cadascuna de les escombradores durant el servei. Es possibilita la
comparació entre la zona planificada i la zona realitzada i generar informes amb indicadors i incidències
de la realització de cada servei.
Al mercat existeixen una àmplia varietat de models d’escombradores i no existeix un mètode comú
per obtenir informació del control d’escombrada. Boreal IT aplica els mètodes necessaris a cada
escombradora per obtenir el control d’ escombrat.
4.1.5.

Smartphone

Tots els equips que realitzen el servei disposaran d'un Smartphone amb sistema operatiu Android, amb
l'objectiu d’identificar la seva posició, accions realitzades en els serveis, gestió i resolució d'incidències,
geoposicionar punts de desbordaments o punts negres, etc. Així, els Smartphone disposaran de les
aplicacions específiques per a la correcta gestió del servei.

MERCE ESTEVE PI
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Conscients de la importància de la professionalitat, imatge i comportament que ha de transmetre el
personal del servei, els Smartphones estaran retolats amb una imatge exterior especial i clarament visible
de manera que es visualitzi com una eina de treball.
A més, aquests també estaran limitats, en quant a comunicació, per realitzar i rebre trucades per part dels
comandaments, i excepcionalment, d'aquell altre personal del servei de neteja viària que es cregui oportú.
SERSA implementarà un servei de "traking" que permetrà el seguiment del personal que es desplaci
a peu a través del Smartphone.
Amb l' aplicació a l' smartphone es podrà realitzar les següents funcions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Un control de l' inici i final de la jornada de l' operari.
Podrà determinar quin servei es realitza.
Seguiment de la ruta, inclòs a peu (Tracking).
Introducció i gestió d'incidències i geolocalitzar-les.
Opció de mans lliures per comunicacions per veu.
Actualitzar el software en remot mitjançant la connexió de dades del propi telèfon.

4.1.6.

Programari GIS multiplataforma en el núvol (on the cloud)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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InfoGEO és una solució "on the cloud", totes les seves
funcionalitats estan operatives des d'Internet, només es necessita
un ordinador, tauleta o smartphone connectat a Internet.
InfoGEO permet mostrar la informació en diferents pantalles,
permetent un visionat òptim de la informació tant gràfica com alfanumèrica.
La informació pot ser visualitzada en diferents plataformes (ordinadors de
sobretaula, portàtils, tauletes i Smartphones) amb diferents sistemes
operatius (Windows. Linux, Android, etc.), tenint com a únic requisit de
disposar d'un navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).
La plataforma consta de protecció i bloqueig de compte d'usuari per tal d'evitar intents d'accés no
autoritzat.
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4.1.7.

Planificació i seguiment de rutes

InfoGEO disposa d'un mòdul específic per a realitzar la gestió i el control dels
serveis d'una corporació.
El mòdul informa de forma fàcil i visual del nivell de realització de tots els
serveis ja que disposa de tots els elements necessaris per tenir informació
puntual i detallada del nivell de realització dels serveis.
El gestor de serveis està compost per 3 grups d'elements: catàleg de serveis,
planificador de serveis i verificador de serveis.
➢

Catàleg del servei

En el catàleg de servei es troben relacionats tots els serveis que realitza la corporació. El catàleg és
personalitzat i detallat amb informació de l’ àmbit d’actuació, tipus de servei, elements que el composen,
maquinaria, personal, rutes, zones, rang horari, període, reforç, paràmetres de validació, etc.
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Amb aquesta informació es generarà una planificació automàtica diàriament del serveis de la corporació.
Per poder realitzar una verificació automàtica del servei, el catàleg inclou informació
relativa a el percentatge de realització del servei que es considera acceptable per
donar un servei com a correcte. Per exemple del 95% dels contenidors recollits o el
100 % de horari.
➢

Planificació de serveis

Amb la informació del catàleg de servei es crea una planificació
diària dels serveis de la corporació. Les dades per realitzar el
calendari son les relatives a Dates, horari, freqüència. Amb el
planificador es té una relació de tos els serveis que s’han de
realitzar cada dia.
➢

Verificador del servei

El verificador de serveis crea una relació dels serveis que s’han de realitzar utilitzant com a base el
planificador de serveis.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Aquest serveis planificats son creuats amb la informació del carrer (horari dels servei, recorregut,
personal, vehicles , contenidors recollits, etc.).
El creuament de dades entre el planificat i el
realitzat obté un report automàtic on es pot
identificar fàcilment el grau de realització del
servei.
4.1.8.

Generador d'informes personalitzats

InfoGEO incorpora en la seva solució una eina que permet la generació d'informes personalitzats. Una de
les característiques principals d’InfoGEO és poder realitzar consultes que retornin tant informació
geogràfica com alfanumèrica, per a això es disposa d'un mòdul específic que permet realitzar de forma
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senzilla aquestes preguntes. Aquestes consultes es guarden de forma organitzada i es poden tornar a
consultar només fent un clic.
Aquestes consultes són modificables en el cas que es necessitin o es poden duplicar per utilitzar-les com
a patró per a altres consultes semblants. Són personals i solament es visualitzen a l'escriptori de l'usuari
que les genera i poden ser compartides, si el seu propietari així ho desitja, assignant-li drets a través dels
rols.
InfoGEO inclou un conjunt de consultes definides que cobreixen les necessitats més típiques. No obstant
això, pels casos més específics, també ofereix un mòdul de generació de consultes que permet al propi
usuari obtenir qualsevol tipus d'informació que es trobi a la base de dades, com la generació de llistats a
partir de qualsevol criteri que es vulgui, o la generació d'estadístiques. Totes les consultes creades es
poden gestionar des de la pròpia aplicació per modificar-les i organitzar-les.
Totes les consultes de dades són exportables a fitxers externs per poder ser tractats amb fulls de càlcul,
tractaments de textos o incorporats a altres bases de dades.

07/10/2021

Alcaldessa

El Generador d'informes disposa d'un assistent que serveix de guia. Entre les pantalles de l'assistent
podem escollir el nom que li donarem a l'informe per poder identificar-les posteriorment.
També podem seleccionar l'interval de dates que necessitem veure d’una determinada informació,
d'aquesta manera podem accedir a les dades històriques de InfoGEO, escollir els criteris d'ordenació de
les columnes, agrupació o sumatori de dades, iconografia, etc.
Per tant es un software modular amb gran capacitat d'adaptació, que permet dissenyar nous mòduls si
fos necessari.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Es una plataforma multi-usuari amb cada perfil configurable independentment, amb capacitat
d'exportació de dades als principals formats i protegit mitjançant contrasenya per evitar intens d'accés
no autoritzat.

4.1.9.

Base de dades i indicadors estadístics

Detalls de cadascun dels serveis prestats realment.
Informacions relatives al sistema de gestió integral d’incidències dels serveis de la neteja viària.
Manteniment del material mòbil.
Sistema de seguiment de la flota de vehicles.

07/10/2021

➢
➢
➢
➢

La informació transmesa pels GPS embarcats permet geoposicionar els vehicles i així poder representar
informació de la posició de cada vehicle: recorreguts realitzats, velocitat, etc.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

El Secretari

InfoGEO disposa d'una base de dades interna que emmagatzema tota la informació del servei i permet la
generació d'indicadors dels serveis. Entre d’altres dades disposarà d’informació referent a l’execució del
contracte. Les dades relatives a l’execució del contracte seran:

Els mètodes d'obtenció de dades dels dispositius embarcats, són variables i venen determinats per valors
com la posició, el recorregut, la velocitat i el temps transcorregut entre lectures.
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Identificació de zones d’escombrada/ o rentat a la via pública
Mitjançant sistemes de sensorització en escombradores i vehicles similars s'obté informació que permet
identificar els treballs realitzats.
Gràcies a la superposició de capes, infoGEO permet mostrar en una única vista el recorregut realitzat per
un equip d'escombrada i mostrar amb iconografia diferent les zones escombrades del recorregut. També
permet superposar la zona escombrada sobre la inicialment planificada.
Capacitats:
Diferenciació entre recorregut i zona escombrada.
Compatible amb totes les marques d’escombradores i balejadores.
Integrat amb el mòdul de Gestió de Serveis de infoGEO.
Es generen informes amb indicadors i incidències de la realització de cada servei.

07/10/2021

Alcaldessa

➢
➢
➢
➢

Planificació de rutes de vehicles de neteja

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Les rutes dibuixades són emmagatzemades i després poden ser combinades per a múltiples usos, fet que
permet l'optimització per a la gestió de vehicles de neteja.
➢
➢
➢
➢
➢

Combinant rutes per comprovar i ajustar rutes.
Analitzar distàncies recorregudes.
Redisseny de rutes.
Informació de recorregut consultable per xofers.
Repositori d'informació geogràfica de l'empresa.

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

El planificador de rutes és una eina de dibuix geogràfic d'ús pràctic i intuïtiu que permet traçar a mà alçada
el disseny de rutes de vehicles.
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4.2. Sistemes de comunicació i GPS a instal·lar als vehicles

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Equipaments
d'informació,
comunicació i control
Ordinador embarcat
amb GPS: Igmobile
GPS/GPRS
Control escombrada
integrat + Sensor
proximitat:IgmobileFRN
Smartphone amb GPS
APP tracking
APP gestió incidències
APP gestió del servei
Software de gestió:
Plataforma InfoGEO
Suite

Unitats

Vehicles o usuari
associat

Marca/Proveïdor

5 vehicles +tot
l’equipament
addicional

2 Escombradores, 2
vehicle lleuger, 1 furgó
(Equip de neteja AP)

Boreal-IT

2

2 Escombradores

Boreal-IT

7
7
7
7

Tot el personal
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone

Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT

1

Consulta on-line

Boreal-IT

Cal destacar que SERSA incorpora un servei de tracking pel monitoratge dels operaris en el seus
desplaçaments sense vehicle.

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

A continuació es mostra una taula amb els equips d'informació, comunicació i control pertanyents als
sistemes de posicionament global i Software d'explotació que milloren el seguiments dels serveis:
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5. PLA DE POSADA EN MARXA DEL SERVEI

5.1. Pla de posada en marxa
En el desenvolupament d'aquest punt del projecte s'indicaran les fases que formaran part de la posada
en marxa i es mostrarà, mitjançant cronograma, el temps i els passos necessaris per complir cadascuna
de les fases indicades, fins al moment en què els serveis estiguin implantats en la seva totalitat.
Accions de posada a punt del contracte
La posada en marxa del contracte, des de la comunicació de l’acord de la junta de govern per part de
l’Ajuntament de Begues a SERSA, està formada per les següents fases:

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

5.1.1. Fase 1: Prèvia a la implantació (pre-implantació)
La fase prèvia a la implantació engloba el període entre la comunicació oficial per part de l’Ajuntament de
Begues a SERSA de ser l’adjudicatària, fins la data oficial d’inici del contracte. Des del moment en que
l’Ajuntament acordi per Ple l’adjudicació del contracte a SERSA i es rebi la notificació oficial, es realitzaran
els tràmits necessaris per procedir a la firma del contracte. En aquesta fase es troben afectats els
següents departaments de l’empresa:
➢
➢
➢
➢
➢

Direcció SERSA
Administració
Recursos Humans
Tècnic (material i instal·lacions)
Direcció de serveis

Una vegada que l’Ajuntament acorda per junta de govern l’adjudicació provisional del contracte a SERSA,
requereix la presentació de tota la documentació per poder formalitzar el contracte. Aquest acord és
rebut a l’empresa i ràpidament es realitzen els tràmits necessaris per procedir a la seva presentació,
afectant de la següent manera a la organització:
Direcció SERSA

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

➢
➢

➢

Es presentarà dintre de termini, tota la documentació necessària per donar resposta a la
notificació de l’Ajuntament.
Es realitzaran ja en aquest moment, si l’Ajuntament ho creu oportú, les reunions pertinents amb
els responsables municipals del contracte per acordar possibles canvis o decisions que s’hagin
d’adoptar respecte a material de nova adquisició afectat.
Supervisarà en tot moment les actuacions realitzades per la resta de departaments de l’empresa.

Administració
➢

Aquest departament haurà de preparar la documentació requerida i realitzar els tràmits
necessaris per aconseguir-la (compulsa escriptures, formalització aval bancari, documentació
solvència, certificats de compliment de les obligacions tributàries, assegurances, etc.).
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➢

Procedir a iniciar els tràmits per a donar l’alta de l’impost d’activitats econòmiques del municipi
(IAE).

Recursos humans
➢

➢
➢

07/10/2021

Alcaldessa

➢

➢

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

➢

➢

Aquest departament sol·licitarà a l’anterior empresa la informació relativa al personal a subrogar
(relació de personal completa amb dades personals i tota la documentació que indica el conveni)
així com tota la informació necessària per poder donar compliment a la legislació laboral
(contractes, nòmines, TC’s, etc.).
Sol·licitarà també informació del personal adscrit necessària per poder tramitar els processos de
compra de roba, calçat i EPI’s. Aquesta tasca la realitzarà juntament amb el departament de PRL.
Es posarà en contacte amb el representant legal dels treballadors, així com amb l’assessor
sindical per realitzar les presentacions oportunes i informar sobre les actuacions previstes
immediates que es portaran a terme.
Començarà a preparar, junt amb la resta de departaments implicats, la “Jornada de subrogació”
de SERSA. Aquesta consisteix en una sessió amb la totalitat de la plantilla adscrita al servei per
explicar que som el nou adjudicatari, les nocions més importants de la política de l’empresa, així
com l’entrega de la documentació bàsica per poder formar part de la plantilla de SERSA i donar
compliment a la legislació vigent. Es farà entrega de:
o Document de subrogació.
o Manual d’ús i normes de comportament.
o Documentació relativa a PRL. Formació molt bàsica en aquesta matèria.
o Uniformes, calçat, EPI’s personals.
o Comunicació per a la realització de reconeixements mèdics individuals.
o Documentació en matèria de protecció de dades.
o Contactes i telèfons de màxim interès.
o Altre documentació que procedeixi.
Haurà d’atendre les peticions de la direcció de serveis en cas que s’hagués d’incorporar nou
personal pel desenvolupament dels serveis. En aquest cas, es tindran en compte els requisits
establerts al plec de condicions per noves contractacions i es parlarà amb promoció econòmica
de l’Ajuntament de Begues per iniciar els processos de selecció de personal.
Començarà a realitzar els plans de formació previstos a la oferta, tenint en compte la formació
referent a PRL específica per lloc de treball, ús de maquinària i model d’implantació tecnològic
proposat.
Es programarà la vigilància de la salut per portar-la a terme just en iniciar el servei.

Tècnic
➢

➢

Haurà de tramitar, juntament amb el departament de compres, l’adquisició de tot el material petit
i utillatges necessaris des del primer dia de servei (escombres, cabassos, bufadors i
desbrossadores si fos el cas, etc.).
Assegurarà que les instal·lacions estiguin preparades per poder fer-les servir el primer dia de
servei, així com els subministres associats a les mateixes.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Direcció de serveis
➢

La direcció de serveis en la Fase 1 haurà d’iniciar els estudis i informes necessaris per poder
realitzar els serveis a la Fase 2. Això consisteix en:
o Obtenir informació per part de l’empresa sortint, sempre que sigui necessari pel correcte
desenvolupament del serveis: rutes, freqüències, etc.
o Planificar els serveis que es podran implantar des de l’inici del contracte nou.
o Determinar possibles contractacions noves pel nou servei, i traslladar-les a RRHH.
o Validar amb els STM els serveis definitius.

Es presenta a continuació el cronograma de la Fase 1. Pre-implantació
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5.1.2.

Fase 2: Implantació

Aquesta fase constaria des de la data d’inici del contracte fins els període màxim d’implantació dels
serveis. Al final d’aquesta fase tots els serveis han d’estar implantats al 100%.
En aquesta fase es troben afectats els següents departaments de l’empresa:
➢
➢
➢

Recursos Humans.
Tècnic (material i instal·lacions).
Direcció de serveis.

Una vegada presentada la documentació per part de SERSA, revisada per part de l’Ajuntament i aprovada
per part de la Junta de Govern Local i/o Ple municipal, es procedeix a l’adjudicació definitiva del contracte
i a la determinació de la data d’inici del mateix. Procedim a la signatura del contracte i és en aquest
moment quan entra la Fase 2, afectant de la següent manera a la organització:

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Departament de personal
➢

Vetllarà per que la subrogació total de la plantilla sigui efectiva a les 00,00 hores del dia d’inici del
contracte.

➢

Vetllarà per que les noves contractacions, si fos el cas, siguin efectives també a les 00,00 hores
del dia d’inici del contracte.

➢

Vetllarà per que tot el personal subrogat o nou que quedi adscrit al servei hagi signat tota la
documentació obligatòria en matèria de laboral abans d’iniciar el servei.

Departament de serveis
➢

A partir de la signatura del contracte, es formalitzaran definitivament les comandes de maquinària
de major inversió, així com el sistema de control i informatització del servei.

➢

Vetllarà perquè s’implantin correctament els serveis planificats a la Fase 1 acord a l’oferta
presentada i tenint en compte les possibles modificacions per part del STM.

➢

Vetllarà per que es respectin, per part dels proveïdors, els terminis d’entrega acordats de la
maquinària.

El plantejament general dels serveis que presenta SERSA a la oferta consisteix en la implantació dels
nous serveis oferts des de l’inici del contracte amb maquinària provisional, excepte els serveis que es
puguin implantar amb maquinària/eines definitives des del primer dia.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Donat que la maquinària de nova adquisició no estarà disponible des del primer dia, es realitzaran els
serveis nous amb maquinària que aportarà SERSA (bé de propietat o bé de lloguer).
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A continuació es detalla el projecte d’implantació de serveis de neteja viària oferts.
➢

Escombrat mixt amb aigua
Aquest servei es realitzarà amb una escombradora de 5m3 de nova adquisició. L’entrada d’aquest
servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

➢

Servei de buidat de papereres i neteja de zones no urbanitzables
Aquest servei es realitzarà amb furgó amb un vehicle elèctric DFSK de nova adquisició. L’entrada
d’aquest servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

➢

Servei hidroneteja i d’embornals
Aquest servei es realitzarà amb furgó amb equip d’hidroneteja d’aigua calenta. L’entrada d’aquest
servei amb maquinària definitiva serà a partir del primer mes d’inici dels serveis.

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

➢

Aquest servei es realitzarà amb furgó amb un vehicle elèctric DFSK de nova adquisició. L’entrada
d’aquest servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.
➢

➢

Servei de repàs de tarda anual
Aquest servei es realitzarà amb furgó amb un vehicle elèctric DFSK de nova adquisició. L’entrada
d’aquest servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

El Secretari
07/10/2021
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Servei de mercat setmanal
Aquest servei es realitzarà amb furgó amb una escombradora de 5m3 amb pèrtiga d’aigua i amb
un vehicle elèctric DFSK, tot de nova adquisició. L’entrada d’aquest servei amb maquinària
definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

➢

Signatura 1 de 2

Servei de desbrossat

Neteja diumenges i festius
Aquest servei es realitzarà amb una escombradora de 2m3 de nova adquisició. L’entrada d’aquest
servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

➢

Servei de sega
Aquest servei es realitzarà amb un tractor amb un equip de sega amb martells acoplat al darrera,
tot de nova adquisició.
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➢

Servei de caiguda de fulles
Aquest servei es realitzarà amb un vehicle elèctric DFSK de nova adquisició. L’entrada d’aquest
servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.

➢

Servei d’actes públics i celebracions
Aquest servei es realitzarà amb un vehicle elèctric DFSK de nova adquisició. L’entrada d’aquest
servei amb maquinària definitiva serà a partir del tercer mes d’inici dels serveis.
No obstant, SERSA realitzarà els serveis de la oferta des del primer dia amb maquinària
provisional.
Per la realització d’aquest servei també es faran servir eines com escombra i cabàs per la neteja
manual, que entraran en vigor des de l’inici del contracte amb caràcter immediat.

Com es mostra al següent quadre, tots els vehicles i maquinària estaran coberts durant la fase prèvia a la
implantació per a que els serveis previstos es puguin realitzar des del primer dia de contracte:

MERCE ESTEVE PI

Alcaldessa
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Vehicle lleuger elèctric DFSK

Fase 1
Màquina provisional amb les
mateixes característiques
Màquina provisional amb les
mateixes característiques
Màquina provisional amb les
mateixes característiques
Titular
Titular
Titular
Titular

Es presenta a continuació el cronograma de la Fase 2: Implantació

07/10/2021

El Secretari
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Furgó amb equip d'hidropressió
Tractor amb equip de sega
Bufador elèctric
Desbrossadora elèctrica
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Escombradora aspiració 2m3

07/10/2021

Vehicle/maquinària titular
Escombradora aspiració 5m3 amb
llança
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Instal·lacions
Des del primer dia d’inici de contracte SERSA disposarà de les instal·lacions indicades a l’apartat
“Instal·lacions” d’aquest document.
Els primers 15 dies es començaran les tasques de millora i sanejament de les instal·lacions.
SERSA es compromet a tenir aquestes tasques finalitzades en un període no superior a 2 mesos des de
l’inici del contracte.

5.2. Adaptabilitat i flexibilitat del servei
SERSA ha realitzat la seva oferta, des d’un punt de vista molt ampli que permeti la possibilitat d’afrontar
sense cap tipus de problema qualsevol incidència, petició, emergència o sol·licitud que hagi de resoldre.

MERCE ESTEVE PI
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La possibilitat d’atendre aquestes tasques dependrà de la disponibilitat dels recursos humans, dels
materials i la seva funcionalitat, la capacitat organitzativa i la disponibilitat d’una amplia gama de serveis
de cobertura.
La dotació de personal mecànic amb presència física al municipi de Begues és d’un 20% de tècnic de
manteniment equipats amb furgó taller i equipament necessari de dilluns a dissabte (a part dels Serveis
Tècnics Oficials i altre personal mecànic que SERSA té en plantilla). Això fa que la cobertura que SERSA
ha plantejat en la seva oferta és total per garantir la fiabilitat de les operacions de neteja.
Recordem que el coordinador, el director tècnic i la direcció de l’empresa (amb seu a Castelldefels) es
troben disponibles 24 hores i 365 dies a l’any.
Donat que SERSA, planteja una oferta global amb implicació i motivació cap al serveis de tota la plantilla
associada al contracte, en cas d’emergències tot el personal es posarà a disposició del servei sense
limitació.
SERSA ofereix una disponibilitat de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any per tal de
resoldre totes les incidències que l’Ajuntament consideri urgents i/o importants.
És un component primordial per a la versatilitat dels serveis la formació del personal, en diversos
tractaments de neteja. És un aspecte rellevant en els plans de formació plantejats per l’empresa, la
formació del personal en distintes àrees de servei, a fi que puguin utilitzar la major quantitat de maquinària
i disposar de coneixements sobre els diversos tractaments de neteja i els seus procediments.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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La possibilitat de substitució dels vehicles “titulars”, per altres que aporta SERSA, ofereix una alt grau
d’especialització i versatilitat per atendre qualsevol situació. Tota la maquinària que aporta SERSA
assegura una ràpida disponibilitat de medis materials addicionals als previstos.
Com ja s’ha comentat amb anterioritat és consigna general que en el supòsit que derivat de les
necessitats del servei s'observés que la dotació assignada per defecte es mostri com ineficaç per a les
tasques a desenvolupar, es substituirà pel vehicle i/o equipament més apte, perquè la neteja sigui
efectiva. SERSA disposa de material suficient per la cobertura de tots els serveis.
L’organització del servei amb personal de coordinació i control amb capacitat de decisió durant tot el dia,
així com la presència d’equips per a tasques diverses, permet mobilitzar i reorganitzar els serveis
ràpidament, dotant al servei proposat un alt grau de capacitat de resposta.
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Es mantindrà una línia oberta amb els STM, les 24 hores del dia i els 364 dies del any, amb un temps de
resposta màxim de 1 hora en torn de nit i 30 minuts en torn de dia.
A part de la nau del municipi de Begues, es disposa una nau propietat de SERSA al municipi de
Castelldefels que amb dotació de vehicles i equipament específic per atendre de manera ràpida i eficaç
les necessitats de neteja del municipi.
La configuració de tots els serveis s’ha realitzat, per tal d’iniciar les actuacions en les zones més
comercials i carrers més transitats en les primeres hores del servei, abans de l’horari comercial de major
activitat, així com al voltant de les escoles.
S'han dissenyat el servei amb equips amb torn de matí i tarda per a dotar de presencia al municipi
durant més hores al dia i tenir la capacitat d'atendre de forma instantània les incidències que puguin
sorgir gairebé durant tot el dia. Amb la mateixa filosofia s'ha dotat al servei de diumenge i festius de 5
hores per jornada per tal de tenir presència continuada tots els dies de l'any amb capacitat per actuar
allà on sigui necessari.

07/10/2021
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Tots els horaris d'actuació del servei es podran adequar a les necessitats canviants del municipi, els seus
usos i ocupació, de manera que s’interfereixi el mínim possible en el normal desenvolupament de les
activitats ciutadanes. S’acordaran els horaris amb els STM i es canviaran al seu criteri.
La oferta presentada per SERSA, ha dotat al servei d’un elevat component tecnològic, el qual recollirà
grans volums d’informació. Els sistemes d’informació en la seva fase final, s’encarregaran d’analitzar
aquesta informació a través del sistema de gestió InfoGEO. S’extrauran conclusions i es realitzaran canvis
necessaris per adaptar-se a les noves necessitats d’informació fotogràfica, mapes de punts crítics,
sensorització de serveis, canals de comunicació bidireccional amb el ciutadà, aplicacions mòbil per la
comunicació i gestió dels serveis, geoposició de infraestructures urbanes i una infinitat de mesures que
fan difícil no preveure que el nostre servei serà sobre tot flexible, versàtil i eficaç.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Amb el resultat dels processos d’anàlisis d’informació obtinguts a través del sistema de gestió infoGEO,
SERSA, plantejarà a l’Ajuntament al llarg del contracte propostes mensuals d’adaptació dels serveis a
noves realitats.
El plantejament, pel que fa a la flexibilitat dels serveis, consisteix en que una vegada recollides les dades
que proporcionen els diferents dispositius de control, s’analitzaran els resultats i es farà una valoració de
si els serveis estan realment adaptats i optimitzats a les necessitats del municipi.
En el cas que no ho estiguin o simplement que canviïn les prioritats per part de l’Ajuntament, es procedirà
a canviar-los, per tal d’arribar a la cobertura màxima de les necessitats de l’Ajuntament.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Per tant, es planteja una adaptabilitat i versatilitat absoluta del serveis. No seran estàtics, si no que estan
preparats per absorbir qualsevol modificació que es consideri oportú i a més sempre amb la seguretat
que es realitzaran en base a l’anàlisi de la informació obtinguda en els embarcats dels equips i resta de
suports tecnològics.

5.3. Campanyes de conscienciació i de sensibilització ciutadanes
L'objectiu de les campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadanes és crear un clima favorable cap
a les noves directrius de gestió mediambiental, informant de les raons, conseqüències i necessitats
associades a la col·laboració ciutadana.
Des de setmanes abans de l'implementació del nou contracte, com al llarg de la totalitat de la seva
duració, aquestes accions de comunicació orientaran i involucraran a tota la població en les noves
directrius de gestió mediambiental.
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A més, SERSA té prevista la realització d’una campanya informativa inicial que es desplegarà de forma
simultània a la posada en funcionament del servei, amb el principal objectiu d’informar a la ciutadania
sobre els nous serveis.
El principal objectiu de les accions de sensibilització que SERSA duria a terme en el municipi de Begues
anirien encaminades cap a una campanya específica d'educació a la ciutadania per a tractar la
problemàtica dels residus fora dels contenidors orientades a reduir aquesta problemàtica. Es realitzarien
accions via web municipal, xarxes socials i campanyes de sensibilització a les escoles. Aquesta campanya
seria consensuada amb els STM de l'Ajuntament de Begues.
A més, realitzarà altres comunicacions amb un abast més general, no especifica d'una zona ni tampoc
molt concretament dels tractaments en particular. L'objectiu d'aquestes accions de sensibilització que
SERSA duria a terme en el municipi de Begues anirien amb sintonia amb el PRECAT20 i per tant en la
reducció de la generació de residus.
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Simultàniament es podran realitzar campanyes més focalitzades en col·lectius específics o en algun
servei en particular com per exemple en el Mercat Setmanal.
Com a exemple d’accions més focalitzades, es podrien dur a terme accions en els centres escolars del
municipi ja que actuant sobre "els petits de la casa" s'amplifica posteriorment el rang d'acció cap a la resta
de la família.
Totes les campanyes i accions formatives serien sempre consensuades entre SERSA i l'Ajuntament de
Begues.
SERSA proposa a continuació una sèrie de campanyes de conscienciació i sensibilització:

MERCE ESTEVE PI
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CONTINGUTS PER LA WEB MUNICIPAL
Es proposa que les diverses accions que es duguin a terme en el marc del pla de comunicació es donin a
conèixer a través del web municipal de l'Ajuntament de Begues, on hi hagi un apartat específic de
"Residus". SERSA realitzarà una proposta de redactat dels continguts necessaris perquè es puguin
difondre les accions a través del web.
ANUNCIS PER LA PREMSA

➢
➢

Programa d'activitats del punt informatiu.
Servei d'atenció de l'oficina tècnic-administrativa.

XARXES SOCIALS
S'elaboraran missatges breus perquè puguin ser publicats a les xarxes socials de l'Ajuntament que es
considerin oportunes (per exemple en perfils de Facebook i compte de Twitter), amb l'objectiu de
difondre la campanya i fomentar la participació de la ciutadania usuària de les xarxes.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Es crearan els continguts i es dissenyarà i maquetarà un model d'anunci de premsa d'una pàgina per
publicar a la revista municipal que determini l'Ajuntament. L'anunci publicitarà les accions que es duguin
a terme durant la campanya i donarà a conèixer la següent informació:
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En aquest sentit, els missatges seran breus, clars i directes i han
d'indicar, sobretot, la importància de separar correctament els
residus i dipositar-los en els contenidors. També es donarà suport
a les campanyes pròpies de l'Ajuntament que vulguin prevenir el
mateix tipus de problemàtica.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ ESCOLAR PER ABORDAR LA GESTIÓ DE RESIDUS FORA DELS
CONTENIDORS
Educació primària i infantil
En les escoles d’educació primària i infantil es realitzaran accions amb una durada trimestral, coincidint
en cada curs escolar en una acció per escola durant el segon trimestre.

MERCE ESTEVE PI
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Durant una setmana, es realitzaran sessions de tallers amb els infants per tal d’explicar la importància de
la dotació de papereres i contenidors de selectiva en un municipi com Begues, i el per què no s’han de
dipositar residus en la via pública.
Aquestes sessions es realitzaran en grups reduïts, en consens amb la direcció de l’Escola i amb els serveis
d’ensenyament de l’Ajuntament de Begues, amb una duració aproximada d’ 1 hora per sessió.
En el marc de les actuacions, es plantejarà un joc als alumnes per tal de sensibilitzar i mostrar a petita
escala, la importància de no deixar residus fora dels contenidors. Així, es planteja crear grups de
representants de cada curs, de forma rotativa, que durant l’hora d’esbarjo vetllaran per que els residus
generats es dipositin en les papereres de forma selectiva i adequada.
Totes aquelles incidències que trobin durant l’hora d’esbarjo les anotaran en un diari el qual faran entrega
als tutors, que facilitaran les dades (sempre sense anotar noms d’alumnes, només dades estadístiques) a
l’Empresa per tal de crear un estudi estadístic de l’evolució de la generació de residus i l’ús de les
papereres durant l’hora d’esbarjo.
Així, durant l’última sessió de tallers, es mostrarà als alumnes la progressió que s’ha donat en l’ús de les
papereres i contenidors de selectiva, creant un reforç positiu, per a que després ho apliquin en l’ús dels
vials públics del municipi i ho amplifiquin a les seves famílies per a reduir els residus fora dels contenidors.
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Instituts d’educació secundària
En quant als Instituts d’Educació Secundària, les sessions de sensibilització estaran enfocades en forma
de tallers i visites al centre logístic del servei per tal d’apropar el servei als alumnes i enfortir la
sensibilització.
La dinàmica de treball serà molt similar a la dels centres d’educació primària i infantil, amb tallers al centre
on es donarà informació del funcionament del servei de neteja viària, l’ús de papereres i contenidors i la
importància de la reducció de la generació de residus, no només a nivell d’aquells que es generen a la via
pública, si no enfocat en un aprenentatge ambiental.
SERVEI D’INFORMACIÓ AMBIENTAL
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Per elaborar un diagnòstic de la qualitat i tipologia dels residus que generin els
comerços de la ciutat, es proposa dur a terme un servei d'informació ambiental als
comerços. El servei consisteix en realitzar un primer recorregut de visites tècniques i
posteriorment, dur a terme una segona visita per avaluar el funcionament del servei i
recopilar els suggeriments dels comerciants.
➢
➢
➢
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➢
➢
➢

Els treballs que es realitzaran en relació a aquest servei són:
Formació específica de la persona que desenvoluparà el servei de diagnòstic i
avaluació.
Elaboració del material necessari per al procés de formació i realització del servei: dossier
informació, acreditacions, carpetes i altres elements necessaris, fitxa per recollir informació dels
serveis (consultes i suggeriments), etc.
Direcció i coordinació del servei amb els serveis tècnics municipals.
Seguiment i avaluació del servei, juntament amb els serveis tècnics municipals.
Redacció de l'informe de diagnòstic i avaluació.
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ANNEX II. FITXES DE SERVEI
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1. PROPOSICIÓ ECONOMICA I RESTA DE CRITERIS
QUANTIFICABLES AUTOMATICAMENT

Servei de neteja viaria de l'Ajuntament de Begues
Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

07/10/2021

Alcaldessa

MANIFESTO,
Que, assabentada dels plecs administratius i de prescripcions tècniques particulars que han de regir
l'adjudicació i el contracte del servei viària de l'Ajuntament de Begues, els accepta en la seva integritat,
reuneix els requisits per prendre part en aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne
adjudicatari, a la seva execució durant tota la vigència del contracte amb plena subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, oferint el següent amb les propostes i documents que
s’estableixen a la clàusula 14.1. Criteris avaluables de forma automàtica

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

MERCE ESTEVE PI

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente por
44420496K NATIVIDAD
PINTADO (R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:18:52 +02'00'

NATIVIDAD PINTADO CRUZ
Administradora

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.1. Oferta econòmica general

Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

DECLARO,

Que la oferta econòmica anual, exclòs IVA, és de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS
TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS, segons el detall següent:

Preu anual ofert (s/IVA)

438.331,29 €

IVA

10,00%

482.164,42 €

07/10/2021

Alcaldessa

Total preu anual ofert (a/IVA)

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

MERCE ESTEVE PI

Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
(R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:19:08 +02'00'

NATIVIDAD PINTADO CRUZ
Administradora

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)
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43.833,13 €

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.2. Bossa d’hores anuals per neteges extraordinàries

Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

DECLARO,

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Que la bossa d’hores anuals per neteges extraordinàries serà de (TRES-CENTES VINT) 320 hores
addicionals anuals per neteges extraordinàries per sobre del nombre d’hores anuals de la bossa per
neteges extraordinàries establert al punt 1.7 Bossa d’hores (80 hores anuals).

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
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NATIVIDAD PINTADO CRUZ
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El Secretari

Administradora
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.3. Bossa d’hores anuals de la brigada d’intervenció immediata

Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

DECLARO,

Que la bossa d’hores anuals de brigada d’intervenció immediata serà de (SIS-CENTES QUARANTA) 640

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

hores per sobre del nombre de jornades anuals de brigada d’intervenció immediata establert al punt 1.7
Bossa d’hores (160 hores anuals).

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
(R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:19:38 +02'00'

NATIVIDAD PINTADO CRUZ

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Administradora
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.4. Import econòmic anual destinat a campanyes de sensibilització

Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

DECLARO,

Que l’import econòmic anual destinat a campanyes de sensibilització serà de (TRES MIL EUROS) 3.000

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

€ per sobre del mínim establert a la clàusula 2.17 campanyes de conscienciació i comunicació ambiental
del plec de prescripcions tècniques (1% del pressupost total anual).

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente por
44420496K NATIVIDAD PINTADO (R:
A43049501)
Fecha: 2021.05.19 19:19:53 +02'00'

NATIVIDAD PINTADO CRUZ

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Administradora
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

1.5. Import econòmic anual destinat al control de qualitat del servei

Natividad Pintado Cruz, amb NIF núm. 44.420.496-K, en representació de l'empresa SERVEIS REUNITS,
S.A. (SERSA), amb CIF núm. A43049501, amb domicili a Castelldefels, Ronda Can Rabadà, núm. 2, 6è 5ª,
08860 Castelldefels,

DECLARO,

Que l’import econòmic anual destinat al control de qualitat del servei serà de 12.343,20 € (DOTZE MIL

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS). S’adjunta a continuació la proposta
tècnica i telemàtica per a la seva valoració.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Castelldefels, a 19 de maig de 2021.

44420496K
NATIVIDAD
PINTADO (R:
A43049501)

Firmado digitalmente
por 44420496K
NATIVIDAD PINTADO
(R: A43049501)
Fecha: 2021.05.19
19:20:11 +02'00'

NATIVIDAD PINTADO CRUZ

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Administradora
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

El sistema tècnic emprat pel control de presència efectiva del personal ofert per SERSA en el lloc de
treball, de supervisió i de verificació del compliment real de les jornades, itineraris dels vehicles i de les
incidències laborals enregistrades, així com el lliurament efectiu de les dades als tècnics municipals,
segons l’establert al punt 2.19 del plec tècnic:
-

-

Assoleix la proposta tècnica (fitxa tècnica del programari i aplicació) que permet enregistrar de
manera electrònica, informàtica o telemàtica la presencia efectiva del personal a l'entrada i
sortida de cada lloc i centre de treball millorant l'enregistrament dels horaris previstos en el plec
tècnic.
Assoleix la proposta telemàtica (fitxa tècnica, mitjà, programari i aplicació) que permet incorporar
a la planificació inicial del servei, prevista en el Plec tècnic, en quant a eines actives per poder
modificar la programació i millorar les incidències en funció de les noves necessitats que es
plantegin en el desenvolupament del servei.

07/10/2021

Alcaldessa

I per a que consti, s’adjunta a continuació la documentació:

És en aquest capítol on SERSA presenta la solució que oferirà, en cas de ser l’adjudicatària, pel que fa a la
gestió i seguiment del servei de neteja viària de Begues. Una solució que registrarà les dades necessàries
i que seran emmagatzemades en servidors per al seu posterior processament mitjançant un programari
especialista en la gestió de dades de serveis de neteja viària que garanteix l’accés fàcil i lliure a tota
persona autoritzada.
Aquests instruments permetran assolir una millor gestió de la qualitat del servei per part de SERSA, en
cas de ser el contractista, i un millor control i seguiment per part de l’Ajuntament de Begues.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

SERSA presenta a continuació la millor aplicació possible per tal de facilitar el control i el seguiment
del servei als STM de l’Ajuntament de Begues.
Boreal-IT, com a partner tecnològic de SERSA, implantarà en aquest projecte la plataforma InfoGEO
Suite. InfoGEO Suite és una solució madura i àmpliament implementada en el mercat que permet
gestionar tots els serveis de la present licitació, amb total compatibilitat amb qualsevol altre programa
de gestió que pogués tenir l'Ajuntament i de molt fàcil ús.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

SERSA incorpora als serveis una gamma de solucions tecnològiques d’implantació en tots els serveis de
neteja viària que abasten totes les demandes.

Tots els equips de treball disposaran d’un smartphone amb GPS i aplicació mòbil.

Tots els equips amb vehicle del servei incorporen control de la seva mobilitat a través del
GPS incorporat al dispositiu IGmobile que s’activarà en el moment d’inici dels serveis,
quedant reflectit el recorregut realitzat en la plataforma de gestió infoGEO. Aquesta
informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis de infoGEO
per validar el servei i el nivell de realització del mateix.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Tots els serveis on el personal hagi de desplaçar-se a peu per fer-los (per exemple en la
escombrada manual), el control de la mobilitat dels serveis (tracking) es realitzarà amb
GPS incorporat als smartphones, quedant reflectit el recorregut realitzat en la plataforma
de gestió infoGEO. La informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió
de serveis de infoGEO per validar el servei i el nivell de realització del mateix.
El control efectiu de la realització dels serveis d’escombrat mecànic es farà mitjançant
sensors. Totes les escombradores incorporen un sensor d’escombrada als raspalls que
indicaran quan aquests estan treballant (tocant a terra i girant), d’aquesta manera es
coneixerà el recorregut efectivament escombrat. Es podrà comprovar els temps
d’escombrada real amb els de trajecte i en base a aquesta informació optimitzar els
recorreguts, minimitzant els ratis escombrada-desplaçament.

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2
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El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Per disposar d'un control sobre la gestió dels serveis, es registraran els inicis i finalització
de cadascun dels serveis en l'aplicació mòbil corporativa infoAPP (incorporada als
smartphones).
Aquest procés també iniciarà i finalitzarà el control de la mobilitat a través del GPS i
mitjançant tracking, quedant reflectit el recorregut durant la realització del servei. Aquesta
informació serà utilitzada pel motor de validació del mòdul de gestió de serveis de infoGEO
per validar el servei i el nivell de realització del mateix.
Automàticament es generaran els informes diaris de servei i en temps real (es podran
consultar a través de mòdul de gestió de serveis de InfoGEO en qualsevol moment). La
informació reflectida i el model d’informe, podrà ser decidit pels Serveis Tècnics municipals
o fer seu el model base que aporta SERSA. Tanmateix i en qualsevol moment aquest podran
ser modificats per adaptar-se a noves necessitats.
Tots els equips de treball incorporen per definició l’aplicació mòbil (APP). Aquesta aplicació
servirà com a suport bàsic al servei. A través d’aquesta APP es portarà la gestió
d’incidències, es podran rebre sol·licituds de servei i comunicar la seva realització al
peticionari, tramitació dels serveis a demanda (actes i festes, mercats, etc.), realitzar
fotografies i generar bases de dades cartogràfiques.
La capacitat de realitzar fotografies incorpora un segon element i és la seva incorporació als
informes de servei. També la seva georeferenciació automàtica a través del mòdul de gestió
de serveis de infoGEO donarà la capacitat al sistema per crear mapes informatius de la
ciutat (punts negres, papereres crítiques, etc.) que serviran com a base per a la presa de
decisions estratègiques sobre els serveis.
Generació de bases de dades cartogràfiques (mapes de punts crítics de la població). Tota
la informació rebuda a través de la APP del servei i emmagatzemada a la base de dades es
georeferenciarà amb l’objectiu innovador de crear mapes de punts crítics del municipi.

Dins dels protocols de treball implantats i les responsabilitats del personal està la de registrar totes les
incidències del servei a través de la APP del servei. Específicament, per la creació i manteniment dels
mapes de punts crítics, serà obligatori registrar:
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

•
•
•
•
•

Papereres que es troben sempre plenes o amb un grau molt important d’emplenament.
Embornals que presenten deficiències, en relació al seu correcte funcionament.
Abocaments incontrolats de residus.
Inadequada utilització de l’espai urbà (d'oci nocturn "botelló", etc.).
Pintades a façanes i altres actes de vandalisme a la via pública.

Tota la informació obtinguda a través de l’APP i la sensorització incorporada en els
vehicles, serà rebuda i tractada pel mòdul de gestió de serveis infoGEO que emetrà
en temps real tots els informes de gestió, de validació dels serveis i grau de
compliment que es precisin. El format, model i contingut de la informació és modular,
es a dir, pot ser establert i modificat tantes vegades com sigui precís i així adaptarse a les noves necessitats que puguin sorgir.
Amb aquesta operativa, SERSA dota al servei d'una capacitat de control i supervisió en temps real de
tots els equips i processos que permetrà avaluar-los i buscar la millora continua i la més alta eficiència.

MERCE ESTEVE PI

Tota la informació serà enviada en temps real. També podrà ser consultada en temps real a més de tot
el seu històric sense límit de temps.
Tot seguit es descriu i es detalla en què consisteix la solució infoGEO presentada per SERSA, així com els
seus detalls tècnics i els avantatges en la gestió de dades dels serveis de neteja viària.
InfoGEO és un GIS (Sistema d'Informació geogràfica) "on the cloud". Totes les seves funcionalitats estan
operatives des d'internet, només es necessita un dispositiu connectat a Internet.
La informació pot ser visualitzada en diferents plataformes (ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes
i Smartphones) amb diferents sistemes operatius (Windows. Linux, Android, etc.), tenint com a únic
requisit de disposar d'un navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.)
L’aplicatiu és sorprenentment ràpid en disposar de la informació, tant de mapes com de dades. La facilitat
és el resultat de múltiples factors: consultes predefinides que s'executen amb un sol clic de ratolí,
organització de la informació per facilitar les peticions predefinides, rapidesa de serveis de Bases de
Dades i servidors de mapes.
InfoGEO és una aplicació molt intuïtiva i molt fàcil d'utilitzar. Les consultes més comuns ja estan
predefinides, i la resta de consultes més específiques es poden crear de forma ràpida mitjançant
assistents. Les consultes s'organitzen en una jerarquia en forma d'arbre que permet agrupacions fàcils
de manipular i reorganitzar segons les necessitats.
InfoGEO és un sistema d'informació que permet tenir una informació detallada de tots els serveis que
es realitzen a la via pública.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Totes les dades obtingudes seran emmagatzemades en servidors i tota la informació emmagatzemada
serà accessible en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

SERSA presenta en aquesta solució la possibilitat de poder consultar el servei realitzat en un mateix
punt o zona geogràfica en diferents dies. Aquesta representa una millora en la transparència i la gestió
de la informació dels serveis realitzats per a tots els implicats en el contracte, ja siguin els STM de
Begues o la pròpia empresa.
Elements integrats dins d'InfoGEO
1.5.1. Dades en temps real
SERSA tecnificarà tots els vehicles i tot el personal per tal d’obtenir dades en temps real de tots els
elements del servei i d'aquesta manera obtenir gran quantitat de dades per a poder gestionar i fer el
seguiment del servei de forma acurada i precisa.
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

SERSA utilitzarà les dades obtingudes per a realitzar avaluacions periòdiques del servei, mapes de
punts crítics, prendre mesures correctores si fos necessari i realitzar els informes pertinents, tant
interns com pels STM.
Tots els vehicles portaran GPS embarcat que permetrà geoposicionar els vehicles i per tant obtenir
informació de les rutes realitzades, velocitats, etc.
A més, la freqüència d’actualització de les dades serà cada minut.
Els mètodes d'obtenció de dades dels dispositius embarcats, són variables i venen determinats per valors
com la posició, el recorregut, la velocitat i el temps transcorregut entre lectures.
1.5.2.

Ordinador embarcat

IgCONTROL és una unitat central de control (controller o controlador) modular que centralitza tota la
informació embarcada dels vehicles.
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igCONTROL

igCONTROL es un producte dissenyat i fabricat per Boreal IT que disposa d’un mòdul
interior amb processador tipus ARM, GPS i unitat GPRS/3G de comunicacions.
També inclou tots els sistemes de comunicacions necessaris per a obtenir
informació i/o comunicar-se amb tots els sensors integrats als vehicles. Comunica
amb sistemes RFID per identificar recollides, amb sistemes de pesatge, botoneres
TÈCNIQUES
industrials, dispositius HMI, lectors RFID de mà mitjançant sistemes CARACTERISITIQUES
de
radiofreqüència.
MÚLTIPLES CANALS DE
COMUNICACIÓ

Múltiples capacitats de comunicació mitjançant
connexions rj45, RS232, bus 485, DIOs, senyals
analògiques, TTL, ...

DISENY I FABRICACIÓ PRÒPIA

A Boreal Information Technology disposem de tecnologia
maquinari pròpia i en contínua evolució que ens permet
ser fabricants del nostre propi maquinari.

INDICADORS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ

El dispositiu igCONTROL disposa de LEDs que indiquen el
el seu estat i funcionament (transmissió de
dades, recepció de dades per canals, reinici, avaria, ...)

Per proporcionar tota la informació sobre mobilitat, els vehicles incorporaran dispositius igControl.
L'adquisició de les posicions d'un recorregut es realitza utilitzant mètodes dinàmics basats en la velocitat,
la distància i l'angle de gir. Això permet obtenir la informació necessària per poder visualitzar els
recorreguts de forma clara sobre els mapes.
Els dispositius embarcats igControl a més de proporcionar informació respecte a la mobilitat dels
vehicles, són centralitzadors ("controllers") de tota l' informació registrada pel vehicle durant la realització
del servei.
Els dispositius igControl disposen de GPS embarcat que permet geoposicionar la informació
sensoritzada i GPRS/3G per enviar la informació obtinguda a la central de control on és emmagatzemada
en una base de dades amb capacitats geogràfiques.
Els dispositius igControl reben informació: de les incidències detectades, de controls de presència, etc.
Tota la informació rebuda per ser processada se li afegeix la data, la geoposició (longitud, latitud) i és
enviada a la central de control a través de GPRS/3G. Per assegurar l'enviament de tota la informació en
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cas de no disposar de cobertura o no rebre per part de la central l'OK de la recepció, les dades són
guardades en una microSD interna i són enviades quan es disposa de cobertura.
igControl manté una comunicació amb els WebService de Boreal. Els Web Service de Boreal comproven
que les dades han estat emmagatzemades a la Base de Dades i li confirma que la recepció ha estat
correcte. Fins que la confirmació no és comunicada pel Web Service, el controller igControl no elimina la
dada i si ho creu necessari emmagatzema internament per ésser enviada més tard. Aquest procediment
proporciona seguretat total en el guardat de la informació.
Els dispositius igCONTROL juntament amb els GPS permeten les següents funcions:
Localització: posicionament, seguiment i enregistrament de rutes.
Alarmes: De zona/ Punts de pas: entrades/ sortides / no pas en àrees geogràfiques.
Control horari de rutes: Inici, parades i finalització.
Dades cinemàtiques: Velocitat, parades, temps.
Detector de cantonades: Enviament automàtic de la posició cada vegada que l'equip realitza un
gir en una cantonada, obtenint un traçat del mapa molt precís.
Sistema anti-sabotatge: fallades de bateria o antena GPS.
Detecció de xoc.
Sensor de moviment.
Mode de baix consum.
Sistema bidireccional de dades .
Actualitzar-se de forma remota.

07/10/2021

Alcaldessa

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1.5.3.

HMI industrial embarcat per control de la gestió del servei

El dispositiu info-on-board és un dispositiu tipus HMI (Human Interface Machine). Els dispositius HMI
estan dissenyats per treballar en entorns industrials i en entorns hostils.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Info-on-board

Els vehicles incorporen dispositius Info-on-board embarcats per poder registrar
incidències i realitzar els parts de treball de servei de forma dinàmica. Aquests
dispositius permeten la codificació de les incidències.
Mitjançant teclat i display s'introdueixen tots els esdeveniments significatius durant la realització del
CARACTERISITIQUES TÈCNIQUES
servei.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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Entre les funcionalitats més destacades els ordinadors embarcats proporcionen informació referent a:
➢
➢
➢
➢
➢

Horari del servei.
Hores d'inici, final de jornada.
Hores d'inici, final de servei
Temps de parada.
Incidències del servei: carrer tallat,
paperera trencada, etc.

➢
➢

Consums: introduïts en el moment de la càrrega
(aigua, combustible, etc.).
Introducció del km al final de la jornada.

Els tipus d’esdeveniments són parametritzats per a cada projecte.
1.5.4.

Sensor de treball d’escombrada

Per identificar el treball realitzat per les escombradores i diferenciant-lo del recorregut fet, es realitza un
control de l’ús dels raspalls. Això permet disposar d’un control d'escombrada i obtenir informació sobre
14
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les zones que realment han escombrat cadascuna de les escombradores durant el servei. Es possibilita la
comparació entre la zona planificada i la zona realitzada i generar informes amb indicadors i incidències
de la realització de cada servei.
Al mercat existeixen una àmplia varietat de models d’escombradores i no existeix un mètode comú
per obtenir informació del control d’escombrada. Boreal IT aplica els mètodes necessaris a cada
escombradora per obtenir el control d’ escombrat.
1.5.5.

Smartphone

Tots els equips que realitzen el servei disposaran d'un Smartphone amb sistema operatiu Android, amb
l'objectiu d’identificar la seva posició, accions realitzades en els serveis, gestió i resolució d'incidències,
geoposicionar punts de desbordaments o punts negres, etc. Així, els Smartphone disposaran de les
aplicacions específiques per a la correcta gestió del servei.

MERCE ESTEVE PI
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Conscients de la importància de la professionalitat, imatge i comportament que ha de transmetre el
personal del servei, els Smartphones estaran retolats amb una imatge exterior especial i clarament visible
de manera que es visualitzi com una eina de treball.
A més, aquests també estaran limitats, en quant a comunicació, per realitzar i rebre trucades per part dels
comandaments, i excepcionalment, d'aquell altre personal del servei de neteja viària que es cregui oportú.
SERSA implementarà un servei de "traking" que permetrà el seguiment del personal que es desplaci
a peu a través del Smartphone.
Amb l' aplicació a l' smartphone es podrà realitzar les següents funcions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Un control de l' inici i final de la jornada de l' operari.
Podrà determinar quin servei es realitza.
Seguiment de la ruta, inclòs a peu (Tracking).
Introducció i gestió d'incidències i geolocalitzar-les.
Opció de mans lliures per comunicacions per veu.
Actualitzar el software en remot mitjançant la connexió de dades del propi telèfon.

1.5.6.

Programari GIS multiplataforma en el núvol (on the cloud)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

InfoGEO és una solució "on the cloud", totes les seves
funcionalitats estan operatives des d'Internet, només es necessita
un ordinador, tauleta o smartphone connectat a Internet.
InfoGEO permet mostrar la informació en diferents pantalles,
permetent un visionat òptim de la informació tant gràfica com alfanumèrica.
La informació pot ser visualitzada en diferents plataformes (ordinadors de
sobretaula, portàtils, tauletes i Smartphones) amb diferents sistemes
operatius (Windows. Linux, Android, etc.), tenint com a únic requisit de
disposar d'un navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).
La plataforma consta de protecció i bloqueig de compte d'usuari per tal d'evitar intents d'accés no
autoritzat.
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1.5.7.

Planificació i seguiment de rutes

InfoGEO disposa d'un mòdul específic per a realitzar la gestió i el control dels
serveis d'una corporació.
El mòdul informa de forma fàcil i visual del nivell de realització de tots els
serveis ja que disposa de tots els elements necessaris per tenir informació
puntual i detallada del nivell de realització dels serveis.
El gestor de serveis està compost per 3 grups d'elements: catàleg de serveis,
planificador de serveis i verificador de serveis.
➢

Catàleg del servei

En el catàleg de servei es troben relacionats tots els serveis que realitza la corporació. El catàleg és
personalitzat i detallat amb informació de l’ àmbit d’actuació, tipus de servei, elements que el composen,
maquinaria, personal, rutes,zones, rang horari, període, reforç,paràmetres de validació, etc.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2
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Amb aquesta informació es generarà una planificació automàtica diàriament del serveis de la corporació.
Per poder realitzar una verificació automàtica del servei, el catàleg inclou informació
relativa a el percentatge de realització del servei que es considera acceptable per
donar un servei com a correcte. Per exemple del 95% dels contenidors recollits o el
100 % de horari.
➢

Planificació de serveis

Amb la informació del catàleg de servei es crea una planificació
diària dels serveis de la corporació. Les dades per realitzar el
calendari son les relatives a Dates, horari, freqüència. Amb el
planificador es té una relació de tos els serveis que s’han de
realitzar cada dia.
➢

Verificador del servei

El verificador de serveis crea una relació dels serveis que s’han de realitzar utilitzant com a base el
planificador de serveis.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Aquest serveis planificats son creuats amb la informació del carrer (horari dels servei, recorregut,
personal, vehicles , contenidors recollits, etc.).
El creuament de dades entre el planificat i el
realitzat obté un report automàtic on es pot
identificar fàcilment el grau de realització del
servei.
1.5.8.

Generador d'informes personalitzats

InfoGEO incorpora en la seva solució una eina que permet la generació d'informes personalitzats. Una de
les característiques principals d’InfoGEO és poder realitzar consultes que retornin tant informació
geogràfica com alfanumèrica, per a això es disposa d'un mòdul específic que permet realitzar de forma
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senzilla aquestes preguntes. Aquestes consultes es guarden de forma organitzada i es poden tornar a
consultar només fent un clic.
Aquestes consultes són modificables en el cas que es necessitin o es poden duplicar per utilitzar-les com
a patró per a altres consultes semblants. Són personals i solament es visualitzen a l'escriptori de l'usuari
que les genera i poden ser compartides, si el seu propietari així ho desitja, assignant-li drets a través dels
rols.
InfoGEO inclou un conjunt de consultes definides que cobreixen les necessitats més típiques. No obstant
això, pels casos més específics, també ofereix un mòdul de generació de consultes que permet al propi
usuari obtenir qualsevol tipus d'informació que es trobi a la base de dades, com la generació de llistats a
partir de qualsevol criteri que es vulgui, o la generació d'estadístiques. Totes les consultes creades es
poden gestionar des de la pròpia aplicació per modificar-les i organitzar-les.
Totes les consultes de dades són exportables a fitxers externs per poder ser tractats amb fulls de càlcul,
tractaments de textos o incorporats a altres bases de dades.

07/10/2021

Alcaldessa

El Generador d'informes disposa d'un assistent que serveix de guia. Entre les pantalles de l'assistent
podem escollir el nom que li donarem a l'informe per poder identificar-les posteriorment.
També podem seleccionar l'interval de dates que necessitem veure d’una determinada informació,
d'aquesta manera podem accedir a les dades històriques de InfoGEO, escollir els criteris d'ordenació de
les columnes, agrupació o sumatori de dades, iconografia, etc.
Per tant es un software modular amb gran capacitat d'adaptació, que permet dissenyar nous mòduls si
fos necessari.

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Es una plataforma multi-usuari amb cada perfil configurable independentment, amb capacitat
d'exportació de dades als principals formats i protegit mitjançant contrasenya per evitar intens d'accés
no autoritzat.

1.5.9.

Base de dades i indicadors estadístics

Detalls de cadascun dels serveis prestats realment.
Informacions relatives al sistema de gestió integral d’incidències dels serveis de la neteja viària.
Manteniment del material mòbil.
Sistema de seguiment de la flota de vehicles.

07/10/2021

➢
➢
➢
➢

La informació transmesa pels GPS embarcats permet geoposicionar els vehicles i així poder representar
informació de la posició de cada vehicle: recorreguts realitzats, velocitat, etc.

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

El Secretari

InfoGEO disposa d'una base de dades interna que emmagatzema tota la informació del servei i permet la
generació d'indicadors dels serveis. Entre d’altres dades disposarà d’informació referent a l’execució del
contracte. Les dades relatives a l’execució del contracte seran:

Els mètodes d'obtenció de dades dels dispositius embarcats, són variables i venen determinats per valors
com la posició, el recorregut, la velocitat i el temps transcorregut entre lectures.
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Identificació de zones d’escombrada/ o rentat a la via pública
Mitjançant sistemes de sensorització en escombradores i vehicles similars s'obté informació que permet
identificar els treballs realitzats.
Gràcies a la superposició de capes, infoGEO permet mostrar en una única vista el recorregut realitzat per
un equip d'escombrada i mostrar amb iconografia diferent les zones escombrades del recorregut. També
permet superposar la zona escombrada sobre la inicialment planificada.
Capacitats:
Diferenciació entre recorregut i zona escombrada.
Compatible amb totes les marques d’escombradores i balejadores.
Integrat amb el mòdul de Gestió de Serveis de infoGEO.
Es generen informes amb indicadors i incidències de la realització de cada servei.

07/10/2021

Alcaldessa

➢
➢
➢
➢

Planificació de rutes de vehicles de neteja

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Les rutes dibuixades són emmagatzemades i després poden ser combinades per a múltiples usos, fet que
permet l'optimització per a la gestió de vehicles de neteja.
➢
➢
➢
➢
➢

Combinant rutes per comprovar i ajustar rutes.
Analitzar distàncies recorregudes.
Redisseny de rutes.
Informació de recorregut consultable per xofers.
Repositori d'informació geogràfica de l'empresa.

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

El planificador de rutes és una eina de dibuix geogràfic d'ús pràctic i intuïtiu que permet traçar a mà alçada
el disseny de rutes de vehicles.
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Sistemes de comunicació i GPS a instal·lar als vehicles

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
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Equipaments
d'informació,
comunicació i control
Ordinador embarcat
amb GPS: Igmobile
GPS/GPRS
Control escombrada
integrat + Sensor
proximitat:IgmobileFRN
Smartphone amb GPS
APP tracking
APP gestió incidències
APP gestió del servei
Software de
gestió:Plataforma
InfoGEO Suite

Unitats

Vehicles o usuari
associat

Marca/Proveïdor

5 vehicles +tot
l’equipament
addicional

2 Escombradores, 2
vehicle lleuger, 1 furgó
(Equip de neteja AP)

Boreal-IT

2

2 Escombradores

Boreal-IT

7
7
7
7

Tot el personal
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone
Dins del Smartphone

Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT
Boreal-IT

1

Consulta on-line

Boreal-IT

Cal destacar que SERSA incorpora un servei de tracking pel monitoratge dels operaris en el seus
desplaçaments sense vehicle.

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

A continuació es mostra una taula amb els equips d'informació, comunicació i control pertanyents als
sistemes de posicionament global i Software d'explotació que milloren el seguiments dels serveis:
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ANNEX I. DOCUMENT 1: INVERSIONS I PREUS DELS
RECURSOS MATERIALS NECESSARIS

Lloguer de vehicles i maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Vehicles i maquinària

Ut

€H

HJ

€J

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa

1,00

16,79

6,67

111,96

Escombradora aspiració 2m3 amb perxa

1,00

6,42

6,67

42,80

Vehicle elèctric DFSK

2,00

2,62

6,67

17,43

Furgó+EAP

1,00

4,64

6,67

30,91

Tractora amb equip sega

1,00

11,88

6,67

79,22

Bufador elèctric

2,00

0,33

6,67

2,21

Desbrossadora

2,00

0,75

6,67

5,02

Consums i manteniment de maquinària

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

HJ
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

Combustibles Lubricants Reparacions Neumàtics Altres
8,06
5,64
0,43
3,22
4,83
0,00
1,34

0,20
0,18
0,00
0,13
0,13
0,00
0,01

3,20
2,98
0,31
1,18
1,18
0,44
0,20

0,23
0,23
0,01
0,23
0,12
0,00
0,00

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

Vehicles i maquinària
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1,74
1,37
0,33
0,14
0,08
0,01
0,01

€H

€J

Consums Manteniment Total Consums Manteniment Total
8,26
5,17
13,43 55,05
34,50
89,55
5,82
4,58
10,40 38,80
30,51
69,31
0,43
0,65
1,09
2,88
4,36
7,24
3,36
1,55
4,91
22,37
10,34
32,71
4,97
1,38
6,34
33,12
9,17
42,29
0,00
0,46
0,46
0,00
3,06
3,06
1,35
0,21
1,56
9,02
1,40
10,42

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Equipament TIC i comunicacions (costos unitaris)

Signatura 2 de 2
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Ut

€Ut

€A

iGmobile (GPS/GPRS)

3,00

129,13

387,40

Sensor d'escombrada + GPS

2,00

336,28

672,57

Tracking

7,00

53,81

376,64

Incidències

7,00

147,96

1.035,75

Smartphone

7,00

40,35

282,48

PC

1,00

188,32

188,32

Portàtil

1,00

134,51

134,51

Servidor

1,00

215,22

215,22

Plaforma de gestió infoGEO

1,00

484,25

484,25

Smartphone/GPS/Control presència

7,00

47,08

329,56

Quotes de conexión GPS

5,00

86,40

432,00

Quotes telefonia mòbil

7,00

64,80

453,60

Sistemes TIC (modo SAAS)

4.992,30

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Sistemes TIC (modo SAAS)
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Salari
Base
Noct

5,00%

10,00% 86,88 15

5,00%

5,00%

5,00%

10,00% 86,88 15

5,00%

Oficial/a Adm.

Maquinista/Especialista

Ajudant Viària
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Encarregat

Oficial/a Adm.

Maquinista/Especialista

Ajudant Viària

781,98

558,87

5,00%

1,13%

Absentisme

Llicències i permisos

DA

23.088,23

26.854,16

26.482,50

30.673,02

20.557,58

24.247,67

24.247,02

27.545,10

Total 1

843,55

868,83

745,16

3,00

13,32

632,66

1.303,25

558,87

781,98

632,66

1.303,25

%

42,18 15

37,26 15

52,13 15

42,18 15

37,26 15

52,13 15

5,00%

Encarregat

Ant Any

6,67 1.776,00

6,67 1.776,00

6,67 1.776,00

Ant Ut Ut

266

266

843,55

868,83

745,16

0,00

0,00

135,12

0,00

0,00

135,12

0,00

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1.122,78

1.277,55

1.296,18

1.494,55

996,25

1.147,22

1.184,41

1.338,16

Plus
Ttes

0,00

0,00

3

3

3

3

3

3

3

3

D
Perm
any
301,39

252,88

287,74

291,93

336,61

224,38

258,38

266,76

114,19

286,41

853,35

350,00

114,19

286,41

853,35

350,00

1.824,91

1.375,66

1.565,28

1.588,11

1.831,16

1.220,63

1.405,60

1.451,17

1.639,54

8.992,41

12

12

12

12

12

12

21.898,92

187,78 503,55

262,75 568,92

SS
cobert

212,57 423,56

7.545,07

8.585,11

8.710,34
212,57 477,35

437,89 543,15

187,78 551,08

10.043,39 262,75 635,41

6.694,77

9.824,07

8.235,00

9.566,15

9.449,20

10.941,55

7.330,90

8.634,96

8.650,55

3

15

15

15

15

15

15

15

15

163,08 24,46
140,84 21,13
142,59 21,39
122,74 18,41

21,96
19,34
19,31
16,39
43.445,73
37.519,81
37.985,58
32.698,89

€H

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ut
any

146,43
128,94
128,71
109,27

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

16,25

Ut

39.008,72
34.348,74
34.288,23
29.109,11

3.252,81

3.856,71

2.640,84

4.620,45

3.252,81

3.856,71

2.640,84

4.620,45

Ajuda
familiar Ut

€J

3

3

3

3

3

3

3

Pagues
any

Total cost
personal

1.084,27

1.285,57

880,28

1.540,15

1.084,27

1.285,57

880,28

1.540,15

Total SS

18.959,01

21.450,45

23.039,04

25.026,84

16.428,36

18.843,96

20.803,56

7.709,33 437,89 487,74

7.959,22

12
12

SS Ant
any

1.579,92

1.787,54

1.919,92

2.085,57

1.369,03

1.570,33

1.733,63

Salari
SS salari
any
cobert any

240,40

240,40

0,00

240,40

240,40

240,40

0,00

240,40

Alcaldessa

Ut
Paga Extra
Salari any
Ut
any
Ut

07/10/2021

Plus
Millora
Salari Ut
especial voluntària

Sal
cobert
perm
any

126,53 44,36

130,33 44,36

0,00

147,51 44,36

126,53 44,36

130,33 44,36

0,00

147,51 44,36

Plus
Plus
Convenio higiene

Salari
% Abs cobert abs
any

210,89

217,21

186,29

6,67 1.776,00 1.042,64 260,66

6,67 1.776,00

6,67 1.776,00

% Ant

Nit

Ajudant Viària

266

266

HA

6,67 1.776,00 1.042,64

HD

6,67 1.776,00

Categoria

Nit

Maquinista/Especialista

266

Nit

Nit

Encarregat

Dia

Ajudant Viària

Oficial/a Adm.

266

Dia

Maquinista/Especialista

266

266

Dia

Dia

Encarregat

Oficial/a Adm.

DA

Torn

MERCE ESTEVE PI

Categoria
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El Secretari

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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22.455,57

25.550,91

25.923,63

29.891,04

19.924,92

22.944,42

23.688,15

26.763,12

Total salari
any

244,63
211,26
213,88
184,12

219,64
193,41
193,06
163,90

36,69
31,69
32,08
27,62

32,95
29,01
28,96
24,59

€J Fest €HFest

243,75

243,75

243,75

243,75

243,75

243,75

243,75

243,75

AF any

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ANNEX II. DOCUMENT 2: PREUS PER ALS RECURSOS
HUMANS NECESSARIS

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ANNEX III. DOCUMENT 3: PREUS UNITARIS DELS
TRACTAMENTS DE NETEJA

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta amb
aigua

MX1

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

128,71
109,27

237,98

07/10/2021

Alcaldessa

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

MERCE ESTEVE PI

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

El Secretari

€H

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

38,80

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

30,51

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

33,57

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

42,80

1,00

1,00

6,67

1,00

2,21

45,01

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,11

Total altres costos
Cost per jornada

TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

07/10/2021

HJ

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

38,80

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

Signatura 1 de 2

€J

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

Total consums
3. Manteniment maquinària
Tipus

Signatura 2 de 2

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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359,47

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

128,71
109,27

237,98

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

1,00

6,67

1,00

55,05

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

55,05

Total consums
3. Manteniment maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

1,00

6,67

1,00

34,50

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

37,56

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

Signatura 2 de 2

€J

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

1,00

6,67

1,00

111,96

1,00

1,00

6,67

1,00

2,21

114,17

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,11

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Cost per jornada
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448,88
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Neteja Viària

Servei

Buidat Papereres

PAP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

HJ

€H

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

4,36

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

Signatura 2 de 2

€J

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

17,43

17,43

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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136,00

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Neteja zones no
urbanitzades

ZNU

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

HJ

€H

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,42

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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€J

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

17,43

1,00

1,00

6,67

1,00

2,21

19,65

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)
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141,28

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Hidroneteja

HID

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

128,71

128,71

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

1,00

6,67

1,00

22,37

22,37

Total consums
3. Manteniment maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

1,00

6,67

1,00

10,34

10,34

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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€J

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

1,00

6,67

1,00

30,91

30,91

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)
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194,38

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Embornals

Servei

EMB

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

128,71

128,71

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

1,00

6,67

1,00

22,37

22,37

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

1,00

6,67

1,00

10,34

10,34

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

1,00

6,67

1,00

30,91

30,91

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)
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194,38

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Desbroçat

Servei

DBÇ

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

9,02

11,90

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

1,40

5,76

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

17,43

1,00

1,00

6,67

1,00

5,02

22,45

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada

29

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

151,44

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Mercat setmanal

MCT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
2,00

128,71
218,54

347,25

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

1,00

6,67

1,00

55,05

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

2,00

1,00

6,67

2,00

0,00

57,93

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

1,00

6,67

1,00

34,50

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

2,00

1,00

6,67

2,00

6,12

44,98

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

1,00

6,67

1,00

111,96

1,00

1,00

6,67

1,00

17,43

2,00

1,00

6,67

2,00

4,42

133,82

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

3,00
3,00

1,00
1,00

6,67
6,67

3,00
3,00

3,76
2,41

6,17

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)
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590,15

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Servei repàs tarda
anual

REP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,42

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

17,43

1,00

1,00

6,67

1,00

2,21

19,65

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

141,28

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Neteja DG i
Festius

DG i DF

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

193,06
163,90

356,97

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

38,80

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

38,80

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

30,51

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

33,57

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

42,80

1,00

1,00

6,67

1,00

2,21

45,01

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

Jorn

4,11

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

478,46

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Sega

Servei

SEG

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

128,71

128,71

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

33,12

33,12

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

9,17

9,17

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

79,22

79,22

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

Jorn

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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252,28

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores neteges
extraordinàries

BH MXT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

128,77
109,32

238,10

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

38,82

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

38,82

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

30,52

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

33,58

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,12

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

314,62

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores Brigada
d'intervenció inmediata

BH MNT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

2,00

1,00

6,67

2,00

218,65

218,65

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,43

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,12

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada

35

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

233,07

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores caiguda de
fulles

FLL

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,42

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Metadades
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Estat d'elaboració: Original

121,63

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores Actes públics
i celebracions

FPOP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

109,27

109,27

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,42

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

1,25
0,80

2,06

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Cost per jornada
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

121,63

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Millora Bossa hores
neteges extraordinàries

MXT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

1,00
1,00

6,67
6,67

1,00
1,00

128,77
109,32

238,10

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

38,82

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

38,82

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

30,52

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

33,58

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,12

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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Metadades
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Estat d'elaboració: Original

314,62

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Millora Bossa hores Brigada
d'intervenció inmediata

MNT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

2,00

1,00

6,67

2,00

218,65

218,65

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

2,88

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

2,88

Total consums
3. Manteniment maquinària

Alcaldessa

Tipus

Torn

07/10/2021
MERCE ESTEVE PI

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

4,36

1,00

1,00

6,67

1,00

3,06

7,43
Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

1,00

1,00

6,67

1,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

2,00
2,00

1,00
1,00

6,67
6,67

2,00
2,00

2,51
1,61

4,12

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada

Signatura 1 de 2

Ut

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Signatura 2 de 2

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

233,07

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Servei d'inspecció i control

I+C

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00

299,00

6,67

299,00

43.782,31

43.782,31

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

6,67

299,00

861,35

861,35

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

6,67

299,00

1.304,46

1.304,46

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€J

HJ

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

6,67

299,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,25
0,80

6,67
6,67

0,19
0,12

1,00
1,00

299,00
299,00

6,67
6,67

299,00
299,00

374,92
239,99

614,92

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

07/10/2021

El Secretari

Cost per jornada
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46.563,03

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ANNEX IV. DOCUMENT 4: PREUS DE LES
INSTAL·LACIONS I DEL PERSONAL INDIRECTE

Descripció
Gestor del contracte
Personal RRHH
Oficial/a Adm.
Tècnic de prevenció
Personal indirecte

Ut

€H

HA

€A

1,00
1,00
1,00
1,00

30,00
21,43
19,34
17,14

63,00
63,00
380,08
63,00

1.890,00
1.350,00
7.350,90
1.080,00
11.670,90

Signatura 2 de 2

MERCE ESTEVE PI
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

€A

Concepte
Adeqüació instal·lacions
Consums instal·lacions
Manteniment instal·lacions
Assegurances instal·lacions
Lloguer instal·lacions
Instal·lacions

1.300,32
910,00
522,30
724,71
3.457,33

Ut

€mes

mesos

€A

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

237,43
455,00
792,79
50,00
1.200,00

12
12
12
12
12

2.849,13
5.460,00
9.513,47
600,00
14.400,00
32.822,60

07/10/2021

El Secretari
Signatura 1 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Descripció
Gestoria (RRHH)
Prevención, VS, RM, Formación
Assegurances empresa (RC)
Avals
Altres costos
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Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

ANNEX V. DOCUMENT 5: PROPOSTA ECONÒMICA
GLOBAL

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX1 R1

1. Costos del personal
Categoria

07/10/2021

Alcaldessa

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

149,50
149,50

7,00
7,00

156,98
156,98

20.204,18
17.152,41

37.356,60

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

149,50

7,00

156,98

6.091,15

1,00

149,50

7,00

156,98

0,00

6.091,15

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

El Secretari
07/10/2021

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

149,50

7,00

156,98

4.788,68

1,00

149,50

7,00

156,98

480,54

5.269,22

Tipus

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

Ut

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

Signatura 1 de 2

€H

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

149,50

7,00

156,98

6.718,61

1,00

149,50

7,00

156,98

347,24

7.065,85

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Eines i productes
Vestuari i equipació

Jorn

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

149,50
149,50

7,00
7,00

313,95
313,95

393,67
251,99

645,66

Total altres costos
Total cost anual del servei

TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)
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Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

56.428,47

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX1 R2

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

99,67
99,67

6,50
6,50

97,18
97,18

12.507,35
10.618,16

23.125,51

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

6,50

97,18

3.770,71

1,00

99,67

6,50

97,18

0,00

3.770,71

Total consums
3. Manteniment maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

6,50

97,18

2.964,42

1,00

99,67

6,50

97,18

297,48

3.261,90

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

6,50

97,18

4.159,14

1,00

99,67

6,50

97,18

214,96

4.374,10

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

99,67
99,67

6,50
6,50

194,35
194,35

243,70
156,00

399,69

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

43

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

34.931,91

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX1 R3

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

49,83
49,83

6,00
6,00

44,85
44,85

5.772,62
4.900,69

10.673,31

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

6,00

44,85

1.740,33

1,00

49,83

6,00

44,85

0,00

1.740,33

Total consums
3. Manteniment maquinària

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

MERCE ESTEVE PI

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

6,00

44,85

1.368,19

1,00

49,83

6,00

44,85

137,30

1.505,49

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora
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€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

6,00

44,85

1.919,60

1,00

49,83

6,00

44,85

99,21

2.018,81

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

49,83
49,83

6,00
6,00

89,70
89,70

112,48
72,00

184,47

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

44

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

16.122,42

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R4

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

49,83
49,83

5,00
5,00

37,38
37,38

4.810,52
4.083,91

8.894,43

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

49,83

5,00

37,38

2.057,58

1,00

49,83

5,00

37,38

0,00

2.057,58

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

49,83

5,00

37,38

1.289,41

1,00

49,83

5,00

37,38

114,41

1.403,82

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

49,83

5,00

37,38

4.184,54

1,00

49,83

5,00

37,38

82,68

4.267,22

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

49,83
49,83

5,00
5,00

74,75
74,75

93,73
60,00

153,73

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

45

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

16.776,78

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R5

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

3,50
3,50

13,08
13,08

1.683,68
1.429,37

3.113,05

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

3,50

13,08

720,15

1,00

24,92

3,50

13,08

0,00

720,15

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

24,92

3,50

13,08

451,29

1,00

24,92

3,50

13,08

40,04

491,34

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

3,50

13,08

1.464,59

1,00

24,92

3,50

13,08

28,94

1.493,53

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

3,50
3,50

26,16
26,16

32,81
21,00

53,81

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

46

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5.871,87

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R6

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

6,50
6,50

24,29
24,29

3.126,84
2.654,54

5.781,38

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

6,50

24,29

1.337,43

1,00

24,92

6,50

24,29

0,00

1.337,43

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

0,00

24,92

6,50

24,29

838,12

1,00

24,92

6,50

24,29

74,37

912,49

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

6,50

24,29

2.719,95

1,00

24,92

6,50

24,29

53,74

2.773,69

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

6,50
6,50

48,59
48,59

60,92
39,00

99,92

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

10.904,91

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R7

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

4,00
4,00

14,95
14,95

1.924,21
1.633,56

3.557,77

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

4,00

14,95

823,03

1,00

24,92

4,00

14,95

0,00

823,03

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

24,92

4,00

14,95

515,76

1,00

24,92

4,00

14,95

45,77

561,53

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

4,00

14,95

1.673,82

1,00

24,92

4,00

14,95

33,07

1.706,89

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

4,00
4,00

29,90
29,90

37,49
24,00

61,49

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

48

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

6.710,71

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R8

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

49,83
49,83

5,00
5,00

37,38
37,38

4.810,52
4.083,91

8.894,43

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

49,83

5,00

37,38

2.057,58

1,00

49,83

5,00

37,38

0,00

2.057,58

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

49,83

5,00

37,38

1.289,41

1,00

49,83

5,00

37,38

114,41

1.403,82

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

49,83

5,00

37,38

4.184,54

1,00

49,83

5,00

37,38

82,68

4.267,22

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

49,83
49,83

5,00
5,00

74,75
74,75

93,73
60,00

153,73

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

49

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

16.776,78

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R9

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

4,00
4,00

14,95
14,95

1.924,21
1.633,56

3.557,77

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

4,00

14,95

823,03

1,00

24,92

4,00

14,95

0,00

823,03

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

24,92

4,00

14,95

515,76

1,00

24,92

4,00

14,95

45,77

561,53

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

4,00

14,95

1.673,82

1,00

24,92

4,00

14,95

33,07

1.706,89

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

4,00
4,00

29,90
29,90

37,49
24,00

61,49

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

6.710,71

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R10

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

5,50
5,50

20,56
20,56

2.645,79
2.246,15

4.891,94

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

5,50

20,56

1.131,67

1,00

24,92

5,50

20,56

0,00

1.131,67

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

24,92

5,50

20,56

709,18

1,00

24,92

5,50

20,56

62,93

772,10

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

5,50

20,56

2.301,50

1,00

24,92

5,50

20,56

45,47

2.346,97

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

5,50
5,50

41,11
41,11

51,55
33,00

84,55

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

51

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9.227,23

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Escombrada Mixta
amb aigua

MX2 R11

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

24,92
24,92

3,50
3,50

13,08
13,08

1.683,68
1.429,37

3.113,05

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

24,92

3,50

13,08

720,15

1,00

24,92

3,50

13,08

0,00

720,15

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

24,92

3,50

13,08

451,29

1,00

24,92

3,50

13,08

40,04

491,34

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

24,92

3,50

13,08

1.464,59

1,00

24,92

3,50

13,08

28,94

1.493,53

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

24,92
24,92

3,50
3,50

26,16
26,16

32,81
21,00

53,81

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

52

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5.871,87

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Buidat Papereres

PAP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

199,33

2,00

59,80

6.534,25

6.534,25

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

199,33

2,00

59,80

172,27

172,27

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

199,33

2,00

59,80

260,89

260,89

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

199,33

2,00

59,80

1.042,57

1.042,57

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

199,33
199,33

2,00
2,00

59,80
59,80

74,98
48,00

122,98

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

53

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

8.132,97

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Neteja zones no
urbanitzades

ZNU

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

7,50

56,06

6.125,86

6.125,86

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

7,50

56,06

161,50

1,00

49,83

7,50

56,06

0,00

161,50

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

7,50

56,06

244,59

1,00

49,83

7,50

56,06

171,62

416,21

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

7,50

56,06

977,41

1,00

49,83

7,50

56,06

124,02

1.101,43

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

49,83
49,83

7,50
7,50

56,06
56,06

70,30
45,00

115,30

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

54

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

7.920,30

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Hidroneteja

HID

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

149,50

3,00

67,28

8.658,94

8.658,94

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

149,50

3,00

67,28

1.505,21

1.505,21

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

149,50

3,00

67,28

695,50

695,50

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

149,50

3,00

67,28

2.079,15

2.079,15

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

149,50
149,50

3,00
3,00

67,28
67,28

84,36
54,00

138,36

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

55

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

13.077,15

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Embornals

EMB

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

49,83

6,50

48,59

6.253,68

6.253,68

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

49,83

6,50

48,59

1.087,10

1.087,10

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

49,83

6,50

48,59

502,31

502,31

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

49,83

6,50

48,59

1.501,61

1.501,61

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

49,83
49,83

6,50
6,50

48,59
48,59

60,92
39,00

99,92

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

56

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9.444,61

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Desbroçat

DBÇ

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

249,17

8,00

299,00

32.671,26

32.671,26

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

249,17

8,00

299,00

861,35

1,00

249,17

8,00

299,00

2.696,27

3.557,62

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

249,17

8,00

299,00

1.304,46

1,00

249,17

8,00

299,00

418,08

1.722,54

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

249,17

8,00

299,00

5.212,87

1,00

249,17

8,00

299,00

1.500,00

6.712,87

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

249,17
249,17

8,00
8,00

299,00
299,00

374,92
239,99

614,92

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

57

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

45.279,20

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Mercat setmanal

MCT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
2,00

52,14
52,14

1,00
1,00

7,82
15,64

1.006,69
1.709,27

2.715,96

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

1,00

52,14

1,00

7,82

430,59

1,00

52,14

1,00

7,82

22,53

2,00

52,14

1,00

15,64

0,00

453,12

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

1,00

52,14

1,00

7,82

269,83

1,00

52,14

1,00

7,82

34,12

2,00

52,14

1,00

15,64

47,89

351,84

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

1,00

52,14

1,00

7,82

875,69

1,00

52,14

1,00

7,82

136,36

2,00

52,14

1,00

15,64

34,60

1.046,66

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

3,00
3,00

52,14
52,14

1,00
1,00

23,46
23,46

29,42
18,83

48,26

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

58

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4.615,84

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Servei repàs tarda
anual

REP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

3,00

44,85

4.900,69

4.900,69

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

3,00

44,85

129,20

1,00

99,67

3,00

44,85

0,00

129,20

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

3,00

44,85

195,67

1,00

99,67

3,00

44,85

137,30

332,97

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

99,67

3,00

44,85

781,93

1,00

99,67

3,00

44,85

99,21

881,14

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

99,67
99,67

3,00
3,00

44,85
44,85

56,24
36,00

92,24

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

6.336,24

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Servei reforç repàs
tarda estiu

Reforç REP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

83,06

3,00

37,38

4.083,91

4.083,91

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

83,06

3,00

37,38

107,67

1,00

83,06

3,00

37,38

0,00

107,67

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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07/10/2021

Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

83,06

3,00

37,38

163,06

1,00

83,06

3,00

37,38

114,41

277,47

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

83,06

3,00

37,38

651,61

1,00

83,06

3,00

37,38

82,68

734,29

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

83,06
83,06

3,00
3,00

37,38
37,38

46,87
30,00

76,86

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

60

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5.280,20

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Neteja DG i
Festius

DG i DF

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

0,00
0,00
1,00
1,00

66,00
66,00
66,00
66,00

5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
49,50
49,50

0,00
0,00
9.556,69
8.113,18

17.669,87

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

66,00

5,00

49,50

1.920,76

1,00

66,00

5,00

49,50

0,00

1.920,76

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

66,00

5,00

49,50

1.510,05

1,00

66,00

5,00

49,50

151,53

1.661,58

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

66,00

5,00

49,50

2.118,62

1,00

66,00

5,00

49,50

109,50

2.228,12

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Eines i productes
Vestuari i equipació

Jorn

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

66,00
66,00

5,00
5,00

99,00
99,00

124,14
79,46

203,60

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

23.683,93

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Sega

Servei

SEG

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

36,00

7,00

37,80

4.865,22

4.865,22

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

36,00

7,00

37,80

1.251,85

1.251,85

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

36,00

7,00

37,80

346,72

346,72

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

1,00

36,00

7,00

37,80

2.994,61

2.994,61

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Eines i productes
Vestuari i equipació

Jorn

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn
Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

36,00
36,00

7,00
7,00

37,80
37,80

47,40
30,34

77,74

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei

62

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9.536,15

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores neteges
extraordinàries

BH MXT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

11,99
11,99

6,67
6,67

12,00
12,00

1.544,51
1.311,22

2.855,74

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

11,99

6,67

12,00

465,64

1,00

11,99

6,67

12,00

0,00

465,64

Total consums
3. Manteniment maquinària
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

11,99

6,67

12,00

366,07

1,00

11,99

6,67

12,00

36,73

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

11,99

6,67

12,00

0,00

1,00

11,99

6,67

12,00

0,00

402,81

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn
Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

11,99
11,99

6,67
6,67

24,00
24,00

30,09
19,26

49,36

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Signatura 1 de 2

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3.773,54

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores Brigada
d'intervenció inmediata

BH MNT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

2,00

23,99

6,67

48,00

5.244,89

5.244,89

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

23,99

6,67

24,00

69,14

1,00

23,99

6,67

24,00

0,00

69,14

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

23,99

6,67

24,00

104,71

1,00

23,99

6,67

24,00

73,47

178,18

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

23,99

6,67

24,00

0,00

1,00

23,99

6,67

24,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

23,99
23,99

6,67
6,67

48,00
48,00

60,19
38,53

98,72

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5.590,91

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores caiguda de
fulles

FLL

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

24,92

7,00

26,16

2.858,74

2.858,74

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

24,92

7,00

26,16

75,37

1,00

24,92

7,00

26,16

0,00

75,37

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

24,92

7,00

26,16

114,14

1,00

24,92

7,00

26,16

80,09

194,23

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

24,92

7,00

26,16

0,00

1,00

24,92

7,00

26,16

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

24,92
24,92

7,00
7,00

26,16
26,16

32,81
21,00

53,81

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Total cost anual del servei
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3.182,14

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Bossa hores Actes públics
i celebracions

FPOP

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

10,00

6,67

10,00

1.092,68

1.092,68

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

10,00

6,67

10,00

28,81

1,00

10,00

6,67

10,00

0,00

28,81

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

10,00

6,67

10,00

43,63

1,00

10,00

6,67

10,00

30,61

74,24

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

10,00

6,67

10,00

0,00

1,00

10,00

6,67

10,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

10,00
10,00

6,67
6,67

10,00
10,00

12,54
8,03

20,57

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1.216,30

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Servei d'inspecció i control

I+C

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00

299,00

1,00

44,87

6.570,63

6.570,63

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

1,00

44,87

129,27

129,27

Total consums
3. Manteniment maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

1,00

44,87

195,77

195,77

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

299,00

1,00

44,87

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

1,00
1,00

299,00
299,00

1,00
1,00

44,87
44,87

56,27
36,02

92,28

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

07/10/2021

El Secretari

Total cost anual del servei
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

6.987,95

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

PROPOSTA ECONÒMICA GLOBAL

Neteja Viària

€A

1. Costos del personal

219.490,92

2. Consums maquinària

32.258,08

3. Manteniment maquinària

24.052,05

4. Lloguer maquinària

53.837,13

5. Altres costos del servei

3.764,97

Total Neteja Viària

333.403,15

Inspecció i control

€A

MERCE ESTEVE PI

Signatura 2 de 2

07/10/2021

Alcaldessa

1. Costos del personal

6.570,63

2. Consums maquinària

129,27

3. Manteniment maquinària

195,77

4. Lloguer maquinària

0,00

5. Altres costos del servei

92,28

Total Inspecció i control

6.987,95

Serveis Comuns

€A

Sistemes TIC (modo SAAS)

4.992,30

Instal·lacions

32.822,60

Total serveis Comuns

37.814,90

Subtotal 1

378.205,99

Despeses Generals

4,00%

15.128,24

Benefici Industrial

10,75%

40.657,14

Subtotal 2

433.991,38

Campanyes

1,00%

Total cost dels serveis
IVA

10,00%

07/10/2021
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4.339,91

438.331,29

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Valoració del cost que representa la bossa d'hores que s'ofereixi, per garantir la viabilitat econòmica
de l'oferta segons punt 1.2.1 Costos directes del plec de prescripcions tècniques particulars.

Neteja Viària

Servei

Millora Bossa hores
neteges extraordinàries

MXT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

1,00
1,00

47,98
47,98

6,67
6,67

48,00
48,00

6.178,06
5.244,89

11.422,94

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

07/10/2021

Alcaldessa

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

47,98

6,67

48,00

1.862,56

1,00

47,98

6,67

48,00

0,00

1.862,56

Total consums
3. Manteniment maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

47,98

6,67

48,00

1.464,29

1,00

47,98

6,67

48,00

146,94

1.611,23

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària

MERCE ESTEVE PI
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Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

47,98

6,67

48,00

0,00

1,00

47,98

6,67

48,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

47,98
47,98

6,67
6,67

96,00
96,00

120,38
77,05

197,43

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

15.094,16

Servei de neteja de la via pública del municipi de Begues

Neteja Viària

Servei

Millora Bossa hores Brigada
d'intervenció inmediata

MNT

1. Costos del personal
Categoria

Encarregat
Oficial/a Adm.
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària
Maquinista/Especialista
Ajudant Viària

Torn

Jorn

€J

HJ

€H

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Lab
Lab
Lab
Lab
DG i DF
DG i DF

146,43
128,94
128,71
109,27
193,06
163,90

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

21,96
19,34
19,31
16,39
28,96
24,59

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

2,00

95,95

6,67

192,00

20.979,54

20.979,54

Total personal
2. Consums maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

55,05
38,80
2,88
22,37
33,12
0,00
9,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

8,26
5,82
0,43
3,36
4,97
0,00
1,35

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

95,95

6,67

96,00

276,55

1,00

95,95

6,67

96,00

0,00

276,55

Total consums
3. Manteniment maquinària
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Alcaldessa

Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

34,50
30,51
4,36
10,34
9,17
3,06
1,40

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

5,17
4,58
0,65
1,55
1,38
0,46
0,21

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

95,95

6,67

96,00

418,82

1,00

95,95

6,67

96,00

293,88

712,70

Total Manteniment
4. Lloguer maquinària
Tipus

Torn

Jorn

Escombradora aspiració 5m3 amb perxa
Escombradora aspiració 2m3 amb perxa
Vehicle elèctric DFSK
Furgó+EAP
Tractora amb equip sega
Bufador elèctric
Desbrossadora

€H

111,96
42,80
17,43
30,91
79,22
2,21
5,02

6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

16,79
6,42
2,62
4,64
11,88
0,33
0,75

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

1,00

95,95

6,67

96,00

0,00

1,00

95,95

6,67

96,00

0,00

0,00

Total lloguers
5. Altres costos del servei
Tipus

Torn

Jorn

Eines i productes
Vestuari i equipació

1,25
0,80

6,67
6,67

€H

Ut

Jorn Parcial

HD

Jorn Total

€/Any

0,19
0,12

2,00
2,00

95,95
95,95

6,67
6,67

192,00
192,00

240,75
154,11

394,86

Total altres costos
TOTAL COSTES DIRECTOS (€/Año)

JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ
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El Secretari

Total cost anual del servei

Signatura 1 de 2

Ut

70

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

31e58b8d80f14c1b8797e87395c75de0001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

22.363,66

