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Àmbit Neteja de Platges:
- Neteja manual.
- Neteja mecànica.
Àmbit recollida de residus els serveis són:
- Recollida de resta
- Recollida d’ orgànica
- Recollida de vidre
- Recollida d’envasos
- Recollida de paper .
- Recollida comercial.
- Repàs ubicacions
- Renta interior contenidors
- Renta exterior contenidors
- Recollida de voluminosos
- Recollida mercats
Àmbit deixalleria
- El propi servei i instal·lació.
Altres àmbits d’actuació inspectora :
- Les instal·lacions assignades al contracte.
- Els equips i material assignats al contracte.
Sent l’àmbit geogràfic d’aplicació del contracte, la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
4.-ANTECEDENTS
L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per
a la contractació dels serveis de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de
la deixalleria municipal de Sant Feliu de Guíxols per Ple de data 17 de febrer de 2021.
La clàusula 6.6 del plec de prescripcions tècniques, on diu, que la gestió del control dels serveis,
que comportarà la inspecció , seguiment i vigilància d’aquests l’adjudicatari haurà de posar a
disposició de l’Ajuntament el 1,5% de les despeses anuals directes d’execució del contracte.
La voluntat de l’Ajuntament d’externalitzar la contractació d’aquest servei.
5.- NECESSITATS A SATISFER
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Quan finalitzi el procés de licitació, l’empresa adjudicatària del servei haurà de posar a
disposició de l’Ajuntament el 1,5% de els despeses anuals directes ( costos d’explotació)
d’execució del contracte.
L’Ajuntament utilitzarà aquest percentatge per controlar el servei de neteja viària, neteja de
platges , recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Una vegada analitzades les diferents formes de gestió d’aquest servei de control i per falta de
mitjans humans interns, l’Ajuntament ha decidit externalitzar aquest servei.
Per tant, en aquests moments, abans que finalitzi el procés de licitació del servei de neteja
viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal de Sant Feliu
de Guíxols, hi ha la necessitat d’incoar l’expedient de contractació per poder licitar el servei de
control de qualitat, auditories tècniques i assessorament en la millora contínua per poder
realitzar, des de l’inici de la nova licitació, el control necessari per a aquests tipus de serveis.
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6.-PRESTACIONS
Per al desenvolupament dels treballs, l’adjudicatari mantindrà la necessària coordinació amb
Serveis Tècnics Municipals, així com amb els responsables municipals, els quals prestaran tota
l’assistència que precisin, establint-se, de comú acord, un pla d’informació i/o reunions
periòdiques.
Les prestacions que inclourà el contracte són:
 Control de l’auditoria de comptes.
Anualment, l’empresa adjudicatària del servei haurà de presentar a l’Ajuntament els
comptes anuals i el balanç econòmic del servei.
Dins d’aquest control caldrà analitzar, si la informació lliurada per l’empresa adjudicatària
del servei és correcta i realitzar un informe anual al respecte.
 Control de l’auditoria de compliment.
La necessitat de verificar tots els serveis prestats, així com totes les freqüències i altres
paràmetres d’obligat compliment en els plecs de condicions administratives i prescripcions
tècniques del servei de neteja viària, neteja de platges , recollida de residus i gestió de la
deixalleria municipal, ens porta a tenir que realitzar un auditoria de compliment del servei.
En aquest apartat es controlarà el següent:


Control de la presència dels equips
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El control de la presència dels equips serà d’aplicació comuna a tots els equips
independentment del tipus de servei al que estiguin adscrits i es farà segons les normes
establertes en la clàusula 6.2 apartat 1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
que regula la prestació del servei i, de forma general, a totes les descrites sobre la
presència dels equips en els diferents plecs contractuals. S’adjunten aquests clàusules
a l’annex 1 d’aquest plec.
Els controls de presència faran referència a si es troba o no l’equip dins de la seva ruta
especificada, d’acord amb la planificació acordada entre els serveis tècnics de
l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del servei.
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Dins el control de la presència dels equips es duran a terme les actuacions i tipus de
control següents:
a) Control ordinari de la prestació de cadascun dels serveis, per tal de controlar els
paràmetres d'execució del compliment de les prestacions, els serveis pactats, les
programacions i les freqüències : elements materials i humans durant la prestació
del servei i fins a la seva finalització. El control es durà a terme mitjançant un
sistema d’inspeccions. Les inspeccions seran de dos tipus:
-

Presencials de forma aleatòria a cadascun del serveis i torns de
treball.
Remotes a partir de la informació obtinguda dels sistemes GPS o
altres que disposen els vehicles, via accés a la plataforma digital
que ens hagi ofertat el contractista del servei.

b) Control de l’execució de les ordres donades pels tècnics municipals, serveis
extraordinaris i incidències rebudes.
c) Informe mensual recopilatori de control de la presència dels equips i proposta de
deduccions a aplicar en les certificacions mensuals dels serveis. Tota la informació
registrada a les inspeccions, haurà d’estar suportada en un Sistema Informàtic
accessible via Web, al qual tindran accés els responsables municipals.
d) El Pla d’inspeccions de compliment serà anual i es realitzaran com a mínim vuit
jornades laborals d’inspecció mensuals de 8 hores i mínim un inspecció cada mes
per cadascun dels serveis. Aquestes inspeccions es podran fer conjuntament amb
altres inspeccions de control compatibles amb aquestes per optimitzar els
recursos.
e) La planificació amb l’Ajuntament de les inspeccions es realitzarà mensualment en
cadascuna de les modalitats. La modalitat remota serà diària i la modalitat
presencial amb inspeccions de forma aleatòria i tenint en compte els diferents
torns de cada servei.
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Control de les normes de prestació
El control de les normes de prestació del servei serà d’aplicació a tots els serveis.
Els controls de les normes de prestació fan referència a si els equips, que presten els
servies, ho fan segons les normes establertes en la clàusula 6.2 apartat 2 del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que regula la prestació del servei i, de forma
general, a totes les descrites sobre l’execució dels serveis en els diferents plecs
contractuals. S’adjunten aquests clàusules a l’annex 1 d’aquest plec.
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Dins el control de les normes de prestació es duran a terme les actuacions i tipus de
control següents:
a) Control ordinari de la prestació de cadascun dels serveis, per tal de controlar
les normes de les prestacions en els serveis pactats durant la prestació del
servei i fins a la seva finalització. El control es durà a terme mitjançant un
sistema d’inspeccions representatiu de l’àmbit d’actuació. Les inspeccions
seran presencials. Les normes a inspeccionar bàsiques són :
- Servei de Neteja viària i de platges : seguiment itineraris, incompliment
general de normes que regulen l’execució, parades i retards dels equips,
estat funcional i imatges dels equips, uniformes, realització de treballs
encomanats, canvis de torns, sistemes de recollida de residus no
correctes, buidat i neteja de papereres, actituds no respectuoses,
manteniment maquinària i vehicles, equips de protecció individual i
altres.
- Servei de recollida: seguiment itineraris, incompliment de normes que
regulen l’execució, parades i retards dels equips, estat funcional i imatges
dels equips, uniformes, realització de treballs encomanats, canvis de
torn, sistema de recollida i de neteja dels contenidors, estat i
manteniment dels contenidors, equips de protecció individual i altres.
- Servei de deixalleria: classificació dels residus, optimització de la
capacitat dels contenidors, estat de la instal·lació, tracte amb el ciutadà,
gestió dels residus als diferents operadors, equips de protecció
individuals i altres.
b) Control de l’execució de les ordres donades pels tècnics municipal, serveis
extraordinaris i incidències rebudes.
5

ÒRGAN

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

Patrimoni i contractació

COBS2021000031

Codi Segur de Verificació: d9da3a64-64d4-4d68-97b4-a758ce230c68
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2021_2321028
Data d'impressió: 27/08/2021 10:44 53
Pàgina 6 de 20

SIGNATURES

Ìd9da3a64-64d4-4d68-97b4-a758ce230c68zÎ

DOCUMENT

1.- Olga Dilmé Solench (TCAT), 11/08/2021 16:01

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

c) Informe mensual recopilatori de control de les normes de prestació dels
equips i proposta de deduccions a aplicar en les certificacions mensuals dels
serveis. Tota la informació registrada a les inspeccions, haurà d’estar
suportada en un Sistema Informàtic accessible via Web, al qual tindran accés
els responsables municipals.
d) El Pla d’inspeccions de les normes de prestació serà anual i es realitzarà com
a mínim quatre jornades laborals d’inspecció mensuals de 8 hores i mínim
una inspecció cada mes per cadascun dels serveis. Aquestes inspeccions es
podran fer conjuntament amb altres inspeccions de control compatibles per
optimitzar recursos.
e) La planificació amb l’Ajuntament de les inspeccions es realitzarà
mensualment. Les inspeccions seran presencials i de forma aleatòria i tenint
en compte els diferents torns de cada servei.
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 Control de l’auditoria operativa.

Aquesta auditoria consisteix en un examen crític, sistemàtic i imparcial de la gestió d’un
servei per determinar l’eficàcia amb la qual s’assoleixen els objectius preestablerts,
l’eficiència i economia amb la que s’utilitzen i obtenen els recursos, el nivell de qualitat de
la gestió realitzada i l’impacte de l’efectivitat o impacte de la seva actuació, per tal de
suggerir les recomanacions que milloraran la gestió en el futur.
A l’hora de fer l’auditoria operativa ens centrarem a analitzar la qualitat i productivitat del
servei. S’establiran uns indicadors de control per poder mesurar la qualitat i la
productivitat.
Les accions a realitzar en l’avaluació d’aquests dos aspectes són:


Avaluació de la qualitat del servei
a) Generació de taules de control ( check-list) amb els paràmetres de cada servei:
estat de les instal·lacions i dels equips i materials de la contracte i qualitat dels
diferents serveis.
b) Generació de les variables que es tindran en compte per fer aquesta avaluació.
c) Generació dels indicadors de control de qualitat que siguin representatius,
objectivables i factibles per cadascuna de les variables dels serveis i recursos
assignats al contracte.
d) Les inspeccions seran presencials i de dos tipus:


Inspeccions Pre-servei. Inspeccions sobre el terreny prèviament a la
prestació del servei per tal de valorar amb els paràmetres determinats
l’estat de neteja o recollida de la zona on s’ha de realitzar el servei.
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Inspeccions Post-servei. Inspeccions sobre el terreny a posteriori a la
prestació del servei per tal de valorar amb els paràmetres determinats
l’estat de neteja o recollida de la zona on s’ha realitzat el servei .
e) Informe mensual recopilatori de control de les normes de prestació dels equips i
proposta de deduccions a aplicar en les certificacions mensuals dels serveis. Tota
la informació registrada a les inspeccions, haurà d’estar suportada en un Sistema
Informàtic accessible via Web, al qual tindran accés els responsables municipals.
f) El Pla d’inspeccions de qualitat serà anual i es realitzarà com a mínim quatre
jornades laborals d’inspecció mensuals de 8 hores i mínim una inspecció cada
trimestres per cadascun dels serveis.
g) La planificació amb l’Ajuntament de les inspeccions es realitzarà mensualment.
Les inspeccions seran presencials i de forma aleatòria i tenint en compte els
diferents torns de cada servei.




Avaluació de la productivitat del servei.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
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La productivitat del servei s’avaluarà a partir de dos aspectes.
o

Control de l’absentisme
a) Assessorament en el Pla de gestió de l’absentisme.
b) Avaluar el compliment dels objectius.
c) Elaborar els indicadors de control.
d) Informe anual de l’avaluació de l’absentisme i proposta de deduccions
anuals per certificar la part variable de la facturació anual. Tota la
informació registrada a les inspeccions, haurà d’estar suportada en un
Sistema Informàtic accessible via Web, al qual tindran accés els
responsables municipals.

o

Control del rendiment
a) Assessorament en el Pla de millora del rendiment.
b) Avaluar el compliment dels objectius.
c) Elaborar els indicadors de control.
d) Informe anual de l’avaluació de rendiment i proposta de deduccions
anuals per certificar la part variable de la facturació anual. Tota la
informació registrada a les inspeccions, haurà d’estar suportada en un
Sistema Informàtic accessible via Web, al qual tindran accés els
responsables municipals.

 Sistema de millora contínua.

L’Ajuntament implantarà un sistema de millora continua que, a través de l’obtenció
d’informació i l’anàlisi permanent dels serveis prestats, possibiliti l’adaptació d’aquests acords
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a l’evolució del sector i a les necessitats que es detectin a partir dels estudis i dades extretes.
Cada any s’elaborarà un Pla anual de millora contínua que desenvoluparà les propostes i
mesures contingudes a l’oferta tècnica de l’adjudicatari del servei. La proposta de Pla anual la
presentarà per l’adjudicatari del servei tres mesos abans de l’inici del període anual en que
s’hagi d’aplicar.
Les accions a realitzar en aquesta apartat seran:
a) Assessorament en el sistema de millora continua.
b) Vigilància dels indicadors de qualitat i de productivitat amb incidència en el sistema
de remuneració de l’adjudicatari del servei.
c) Seguiment del dimensionament dels serveis i l’anàlisi, estudi i proposta d’adequació
modificació en funció de les necessitats detectades.
d) Elaborar propostes d’optimització de recursos.
e) Re-planificació dels itineraris dins del procés de millora constant i la prestació del
serveis en la funció de les necessitats puntuals.
f) Realitzar auditories de sensació amb els objectius de millorar la qualitat i l’estat de
neteja de la ciutat, optimitzar els recursos destinats al servei i obtenir una
coresponsabilitat social dins el servei. Aquestes auditories aniran adreçades a
persones voluntàries de perfil molt variat i escollides de forma aleatòria, les quals
hauran d’omplir un check-list, on hauran de valorar paràmetres de neteja i recollida
de la zona auditada. La valoració de cada paràmetre serà de l’1 al 10, sent 1 la valoració
més baixa i 10 la valoració més alta. La realització d’una mitja de tots els paràmetres
analitzat resultarà la valoració de l’auditoria de sensació d’una determinada zona.
Durant l’any es faran com a mínim dotze auditories de sensació a determinades zones
de la ciutat amb un mostra considerada representativa per obtenir resultats fiables.
La mitjana de la valoració de les auditories serà el resultat de l’auditoria de sensació
de la ciutat.
g) Informe anual de l’avaluació de la millora contínua i proposta per certificar la part
variable de la facturació anual. Tota la informació registrada a les inspeccions, haurà
d’estar suportada en un Sistema Informàtic accessible via Web, al qual tindran accés
els responsables municipals.
 Altres prestacions.


Comissió de Seguiment.
L’empresa adjudicatària del control del servei haurà de formar part de la Comissió de
Seguiment com a figura assessora i aixecant les actes de les reunions.
Aquesta comissió vetllarà pel compliment de les condicions establertes en els plecs de
prescripcions tècniques i administratives del servei de neteja viària, neteja de platges,
8
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recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal i de l’oferta presentada per el
contractista de servei i donarà vist i plau a les següents actuacions:
- Pla anual de formació i motivació dels treballadors.
- Pla de manteniment i conservació del material mòbil i fix i instal·lacions.
- Plantilla i estructura del personal del servei.
- Memòria anual de les activitats.
- Auditoria financera: Comptes anuals i balanç econòmic de l’explotació del servei.
- Pla anual de millora contínua.
- Auditoria de comptes.
- Auditoria de compliment.
- Auditoria operativa.
- Carta de serveis.
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Seguiment dels avisos rebuts del ciutadans.
L’empresa adjudicatària del control del servei col·laborarà amb els responsables
municipals i aportarà suggeriments per millorar del sistema de gestió d’avisos i
incidències del servei i establirà paràmetres de compliment a l’empresa del servei.



Coordinació de mitjans.
L’empresa adjudicatària del control del servei haurà de realitzar la coordinació dels
propis mitjans amb els de seguiment i control de l’Ajuntament i l’empresa titular del
servei de neteja viària i recollida de residus.

•

Recopilació de la documentació que ha de lliurar l’empresa adjudicatària del servei.
L’empresa adjudicatària del control del servei, en aquest apartat, haurà de realitzar les
accions següents:
-

Controlar tota la documentació que l’empresa titular del servei ha de lliurar a
l’Ajuntament anualment i mensualment.
Comunicar a l’Ajuntament quan l’empresa titular del servei no presenta la
documentació per oficialitzar el requeriment, si s’escau.
Revisar que la documentació lliurada per l’empresa titular del servei sigui correcta.
Informar de la documentació lliurada per l’empresa titular del servei.
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Revisions de les certificacions emeses per l’empresa titular del servei.
Cada mes l’empresa adjudicatària del control del servei haurà de revisar les
certificacions emeses per l’empresa titular del servei i emetre informe de valoració al
respecte, tenint en compte tota la informació de les inspeccions realitzades.
Cal tenir en compte que la revisió de les certificacions hauran de realitzar-se tenint en
compte la temporalitat especificades en la clàusula 7.4.3 del plec de prescripcions
tècniques sobre metodologia de l’abonament dels serveis de l’empresa titular del
servei . S’adjunten aquestes clàusules a l’annex 1 d’aquest plec.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

1.- Olga Dilmé Solench (TCAT), 11/08/2021 16:01

Implantació de la contracte del servei del servei neteja viària, neteja de platges,
recollida de residus i gestió de la deixalleria.
Durant la implantació de la contracte del servei de neteja viària el contractista del
control del servei, atès que no tindrem tots els serveis en funcionament, implantarà
el control especificat en aquest plec amb els serveis que tinguem operatius en cada
moment. En el cas, de no poder realitzar totes les prestacions d’aquest contracte,
durant el període d’implantació, el contractista realitzarà tasques que li aportin
coneixement tècnics i administratius per a l’execució de la seva contracta, una vegada
finalitzada la implantació del servei.

7.- PRESENTACIÓ INFORMES I CONTINGUT

Amb la periodicitat sol·licitada, en suport informàtic i en el format que es determini per part
de l’Ajuntament, es presentaran als responsables municipals diversos informes durant cada
any d’execució del contracte.


Informes mensuals

Els informes que s’emetran durant el contracte seran mensuals i contindran les accions
realitzades durant el mes que correspongui.
La informació que contenir cada informe mensual és la següent:
-

Informació detallada de les valoracions de cada inspecció realitzada, agrupada
segons tipus d’auditoria, concepte auditat, servei i torn inspeccionat.
Valoracions de mitjanes obtingudes. Comparatives amb els mesos anteriors.
Grau de compliment dels diversos serveis prestats.
Adequació del contracte als serveis prestats i a les necessitats dels serveis.
Proposta de certificació dels serveis prestats.
10
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Valoració de l’adequació de la certificació segons els serveis executats .
Valoració del seguiment de les avisos rebuts dels ciutadans.
Recopilació mensual que ha de lliurar l’empresa adjudicatària del servei.

Informes anuals

A més, durant cada any d’execució del contracte s’emetran els informes de valoració següents:
-

Informe de valoració anual de l’auditoria de comptes.
Informe de valoració anual de l’auditoria de compliment.
Informe de valoració anual de l’auditoria operativa.
Informe de valoració anual del sistema de millora continua.

La valoració que ha de contenir cada informe anual és la següent:

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

-

La informació de cada auditoria que contenen els informes mensuals emesos.
Valoracions de les diferents auditories . Mitjanes obtingudes anuals. Comparatives
mensuals i anuals.
Grau de compliment dels diversos serveis prestats.
Adequació del contracte als serveis prestats i a les necessitats dels serveis.
Resum de les certificacions aprovades i facturades de la part fixa del preu del
contracte.
Proposta de certificació de la part variable del preu de contracte.
Valoració de l’adequació de la certificació segons serveis executats de la part fixe
i variable del preu del contracte.
Actes de la comissió de seguiment.
Millores en la coordinació de mitjans per cada auditoria i pel sistema de millora
continua.
Conclusions obtingudes.

Tots aquests informes seran emesos tenint en compte la temporalitat especificades en la
clàusula 7.4. del plec de prescripcions tècniques sobre metodologia de l’abonament dels
serveis a l’empresa que presta el servei, amb l’objectiu de poder complir amb terminis
administratius establert per llei en la justificació i pagament de factures. S’adjunten aquestes
clàusules a l’annex 1 d’aquest plec.
Tots els informes emesos hauran d’estar suportats en un Sistema Informàtic accessible via
Web, al qual tindran accés els responsables municipals
8.- RECURSOS HUMANS I MATERIALS
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Per a l’execució d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària disposarà com a mínim del
personal següent:
 Recursos humans
-

-

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

1.- Olga Dilmé Solench (TCAT), 11/08/2021 16:01

-

1 Titulat Superior: com a responsable de l’execució del present contracte, de la gestió
diària en les vessants organitzativa i informàtica, de la coordinació i reunió amb els
responsables de l’Ajuntament, i desenvolupant tasques complementàries, si s’escau,
de seguiment, control i inspecció de situacions conflictives. Dedicació parcial.
1 Inspector de camp. Dedicació d’un mínim de mitja jornada (de 35 hores setmanals)
amb total flexibilitat horària, ampliable en funció de les necessitats.
La suma de les hores de dedicació anuals del titular superior i de l’inspector de camp
han de sumar com a mínim un total de 1.500 hores anuals efectives.
La presència física per realitzar treballs de camp ha de ser com a mínim 750 hores
anuals efectives.
Estructura adequada per donar tota la cobertura informàtica necessària per a
l’adequat desenvolupament del treball. Dedicació segons necessitats.
En general, la cobertura administrativa i tècnica necessària per a la confecció dels
informes, càlculs econòmics, programacions, etc.

 Recursos materials.
Els licitadors hauran de disposar dels mitjans necessaris pel desenvolupament íntegre de
la seva feina i com a mínim :
-

Vehicle a disposició del personal adscrit a la contracte.
Eines i programes informàtics per poder exercir la contracta.

9.- OBLIGACIONS I DRETS DE L’ADJUDICATARI I DE L’AJUNTAMENT
 Les obligacions de l’adjudicatari, a més de prestar el servei en la forma indicada en aquest
plec i en la seva oferta , seran les següents:
-

Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei segons les especificacions esmentades en aquest plec.
Permetre que el servei contractat estigui sotmès al control i vigilància de l’Ajuntament
mitjançant el responsable del contracte.
Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada, com d’inici de vigència del
contracte.
Designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions d’execució
del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta
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-

adjudicació en entre el responsable del contracte que designarà l’Ajuntament i
l’empresa adjudicatària.
Tots els informes s’hauran d’explicar de manera presencial, mensualment, prèvia
presentació de la factura corresponent, al responsable del contracte per part de
l’Ajuntament, per tal de facilitar la seva comprensió i transmissió de les dades i poderne fer l’adequat seguiment des de l’Ajuntament.

 Els drets de l’adjudicatari.
-

Rebre de l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària i de neteja de platges,
recollida de residus i gestió de la deixalleria o subsidiàriament de l’Ajuntament , en
cas d’impagament de factures per part de l’empresa adjudicatària, el preu que resulti
de l’oferta acceptada, en la forma que es conté en les clàusules reguladores del preu
del contracte i de la forma de pagament.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

 Les obligacions municipals.
-

Abonament puntual al contractista.
Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter extern que
es puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
Qualsevol altra que legalment li correspongui.

• Les facultats de l’administració.
-

-

Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari mitjançant la inspecció del servei pel personal que
es designi a l’efecte, i donar les ordres oportunes per a mantenir, en el seu cas,
restablir la deguda prestació. L’òrgan de contractació designarà un responsable del
contracte al que li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització
de les prestacions pactades, deixant salvada l’adopció de decisions que corresponguin
a l’atribució de l’òrgan de contractació.
Control per part del responsable del contracte que abastarà els següents factors:
▪ Control de la prestació : acompliment de les periodicitats, personal,
vehicles i eines informàtiques que es regulen en el plec de
prescripcions tècniques .
▪ Control de qualitat: resultat de les inspeccions degudament
documentades, d’acord amb el contingut dels informes que regula
realitzar el plec de prescripcions tècniques.
▪ Control del compliment normatiu: matèries de protecció d’ocupació,
condicions de treball, protecció del medi ambient, seguretat social,
protecció d’higiene en el treball, prevenció de riscos laborals, igualtat
13
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de dones i homes , protecció de dades a les persones i d’altres que la
les lleis regulen.
- Orientar les inspeccions o el contingut dels informes d’acord amb les necessitats que
sorgeixin, de tal manera que es podrà demanar que es realitzin inspeccions o informes
sobre aspectes concrets de la contracta per valorar-ne la seva evolució, detectar el
motiu d’eventuals disfuncions, etc.
- Imposar a l’adjudicatari les sancions i correccions que procedeixen per infraccions en
la prestació de serveis.
10.- NORMATIVA APLICABLE
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis i la legislació
aplicable la Llei 9/2017 de CSP.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

La classificació segons la nomenclatura CPV té com a codi : 71630000-3 serveis d’inspecció i
assaig tècnic.
11.-DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
La durada del contracte s’estableix en 1 any, a comptar del dia següents a la seva formalització,
i es podrà prorrogar per quatre anualitats més, d’any en any, per acord de les parts manifestat
de forma expressa abans de la seva finalització.
S’entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per l’empresa adjudicatària en cas
de resolució o finalització del termini contractual, fins que no s’hagi dut a terme una nova
licitació i adjudicació del servei. En tot cas no superarà els 9 mesos.
La formalització d’aquest contracte quedarà supeditada a la formalització del contracte del
servei neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria.
12.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions del contracte
13.- MEMÒRIA TÈCNICA
Les empreses licitadors hauran de presentar una memòria tècnica en el sobre B, on s’exposi la
metodologia de treball i els mitjans personals i materials per desenvolupar aquesta contracta,
tenint en compte el que es descriu en la clàusula 15 apartat b) dels criteris de valoració que
depenen d’un judici de valor d’aquest plec.
14.-IMPORT DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I FINANÇAMENT
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L’import de licitació és 56.607,64 € (iva no inclòs) i 68.495,24€ ( iva inclòs) anual.
Aquest preu inclou totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment de les
prestacions com són beneficis, assegurances, transport , taxes, preus públics i tots els impostos
que puguin pertocar-li com a conseqüència de la contractació . En cap cas es facturarà pel
concepte de desplaçament.
Import de costos d’explotació inclou les despeses de personal, manteniment, consums,
vestuari, lloguers, amortització, interessos i assegurances.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

El valor estimat del contracte és de 283.038,20€.
El finançament del contracte serà a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei de neteja
viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria, segons el previst en la
clàusula 6.6 del plec de prescripcions tècniques particulars del que regiran la prestació del
servei de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria “ [...] Per
al finançament de la gestió del control dels serveis, que comportarà la inspecció, seguiment i
vigilància d’aquests, l’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’Ajuntament el 1,5% de les
despeses anuals directes d’execució del contracte. [...]”
15.- FORMA DE PAGAMENT
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització del serveis, amb
exclusió dels no prestats i de les possibles sancions que es poguessin imposar, de conformitat
amb el preu establert en l’adjudicació del contracte, i el de les modificacions, si les hagués,
mitjançant la presentació de factures a l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària,
neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria.
La quantitat per la qual s’adjudiqui el contracte serà dividida per 12 mensualitats, via
presentació de la factura corresponent a l’empresa adjudicatària del servei i en còpia a
l’Ajuntament.
El detall de la facturació presentada haurà de descriure, amb els imports segons el pes de cada
servei, els conceptes següents:
-

Serveis de control i seguiment dels serveis de neteja viària i de neteja de platges
d’import segon el percentatge total de la factura que l’Ajuntament determini.
Serveis de control i seguiment dels serveis de recollida de residus i gestió de la
deixalleria d’import segon el percentatge total de la factura que l’Ajuntament
determini.

L’Ajuntament validarà la certificació de la factura, segons els serveis prestats i emetrà ordre de
pagament de la mateixa a l’empresa adjudicatària del servei.
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En cas d’impagament de les factures per part de l’empresa adjudicatària del servei,
l’Ajuntament procedirà subsidiàriament al pagament de les factures, previ descompte dels
imports impagats en les certificacions mensuals, que l’empresa adjudicatària del servei
presenta l’Ajuntament.
16.- PENALITATS A APLICAR. RÈGIM SANCIONADOR
A més del previst a l’article 193 i 194 de la LCSP, i per tal que l’Ajuntament pugui reaccionar
eficaçment davant els diferents tipus d’incompliments en què pot incórrer el contractista en
l’execució d’aquest contracte, s’estableix el següent règim d’incompliments i penalitats.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte d’acord amb les
determinacions d’aquest plec o del Plec de Prescripcions Tècniques, o en cas d’incompliment
dels compromisos ofertats per l’empresa contractista, o de les condicions especials d’execució
establertes en d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats que a continuació
es descriuen.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment
li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del servei.
Els incompliments que cometi el contractista en execució dels serveis contractats es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
- Són incompliments lleus els següents:

Es consideraran incompliments lleus totes aquelles actuacions o omissions que no
estiguin tipificats com incompliments greus o molt greus, i afectin desfavorablement
a la qualitat del servei, sempre i quan no suposin riscos per a les persones o les coses;
i aquelles que infringeixin o conculquin d'alguna manera les condicions que regulen
la prestació d’aquest contracte, i específicament les següents:

-

L’omissió del deure del contractista de comunicar les incidències o situacions
anòmales que es produeixin en el desenvolupament del servei.
La reticència a facilitar la informació relativa a les prestacions del servei o
l’incompliment dels terminis d’entrega de la documentació a l’Ajuntament.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus.
El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les prestacions del
servei.
La no comunicació a l’Ajuntament de les possibles baixes o substitucions a la
plantilla del personal adscrit al contracte.
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-

-

Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les
prescripcions dels plecs del contracte en general o de l’oferta presentada per
l’empresa.
En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per
negligència o per descuit inexcusables, així com tota la infracció no recollida en
les dues clàusules següents, sempre que el perjudici causat al servei es pugui
conceptuar com a lleu.

- Són incompliments greus els següents:

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació
electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Tindrà la consideració d’incompliment greu la reincidència en el termini de dos anys
en la comissió de tres incompliments lleus de diferent tipus segons la classificació
d’aquesta clàusula; o la reincidència en el mateix termini de dues infraccions lleus si
fan referència a la mateixa classe d’incompliment.
Es consideraran incompliments greus totes aquelles actuacions o omissions que no
estiguin tipificats com incompliments molt greus, i que afectin greument la qualitat
del servei, suposin riscos per a les persones; i aquelles que infringeixin o conculquin
d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions i específicament
les següents:

-

-

-

-

La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal
que es coneguin com a causa de la prestació del servei que no constitueixin
infracció molt greu.
No informar a l‘Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència
detectada en el control del servei amb repercussió greu al servei o les
persones.
L’obstrucció a la inspecció municipal.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no
estiguin tipificades com a molt greus.
La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.
En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres
procedents de l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del
contractista, així com tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que
causi un perjudici al servei que es pugui conceptuar com a greu.
Modificació de la planificació de les tasques per cadascuna de les prestacions del
servei sense previ avís.
La no utilització dels mitjans humans i materials considerats mínims i
essencials per a la prestació dels serveis contractats.
La utilització de vehicles que no disposin de la documentació reglamentària en
vigor.
La indisponiblitat de localització del representant de l’empresa adjudicatària en
un temps de menys d’un dia , sense motivació expressa.
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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

-

No dotar al personal dels equips de protecció individual en perfecte estat d’ús.
L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis
establerts en el Plec de prescripcions tècniques.

-

Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant pel
que fa a la prestació del servei en general com a l’atenció al públic.
El retard reiterat en la prestació del servei.

-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els
plecs.

-

La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions
contractuals.

-

Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les establerts en els
Plecs, sempre que siguin en perjudici greu del servei.

- Són incompliments molt greus els següents:
Tindrà la consideració d’incompliment molt greu la reincidència en el termini de dos
anys en la comissió de tres incompliments greus de diferent tipus segons la
classificació d’aquesta clàusula; o la reincidència en el mateix termini de dues
infraccions greus si fan referència a la mateixa classe d’incompliment.
Es consideraran incompliments molt greus totes aquelles actuacions o omissions que
afectin de forma molt greu la qualitat del servei, suposin riscos greus per a les
persones, o ocasionin perjudicis greus en els béns afectes al servei; i aquelles que
infringeixin o conculquin de forma molt greu les condicions establertes en el Plec de
condicions i específicament les següents:
-

-

L’incompliment dels terminis de presentació dels informes sense previ avís ni
causa justificada.
Retard en l’inici de l’execució del contracte.
La reiteració o reincidència en la comissió de dues d'infraccions de la mateixa
naturalesa qualificades de molt greus podrà comportar la resolució del
contracte, sense que el contractista tingui dret a cap indemnització.
La demora en l'inici de la prestació del servei superior a un dia, sobre la data
prevista, excepte causa de força major.

-

Les paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més d'un dia,
excepte causa de força major.

-

La cessió, subarrendament o traspàs, total o parcial del servei sense
autorització expressa de l'Ajuntament, quan no es tracti d’una
subcontractació autoritzada expressament per aquest plec o per
l’Ajuntament.
La finalització de la prestació del servei pel contractista o empresa
adjudicatària, sense la concurrència de les circumstàncies legals que li són
pròpies.

-
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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

-

L’incompliment greu de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del responsable
del contracte, i prèvia audiència al contractista durant un termini de 5 dies hàbils. Un cop
imposades les penalitats seran immediatament executives, i es faran efectives mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament mensual, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se
dels esmentats abonaments.
Dins de cada tram les penalitats es graduaran en atenció a les conseqüències i intencionalitat
de l'acció, així com l'incompliment previ d'advertències i requeriments, nombre d’usuaris
afectats, perjudicis causats, import dels beneficis obtinguts amb l'actuació il·lícita, caràcter
permanent o transitori de la infracció, gravetat dels fets i repercussió social dels mateixos.
Les penalitats per incompliments greus o molt greus s’imposaran en virtut d’expedient
instruït a l’efecte, que s’incoaran per Resolució de l’Alcaldia, d’ofici o per denúncies rebudes
de particulars o d’altres administracions, i l’òrgan competent per a la seva resolució serà
l’òrgan de contractació. En tot cas, es donarà audiència al contractista per un termini mínim
de deu dies.
Així mateix, l’Ajuntament podrà determinar la resolució del contracte quan el licitador incorri
en dos incompliments greus i en un incompliment molt greu en un període no superior a 1
any, previ tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària del servei.
La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la
garantia.
17.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Aquest contracte estarà subjecte al compliment del què disposa la disposició addicional vint-icinquena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) en relació
a la protecció de dades de caràcter personal.

18.- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARI
Amb la finalitat de que les empreses licitadors presentin una memòria tècnica adequada a les
prestacions d’aquesta contracte, s’adjunten com annex 3 i 4 els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques del servei de neteja viària, neteja de platges,
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