Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS, FRACCIONS RESTA,
ORGÀNICA, MOBLES, FIBROCIMENT I ALTRES
Títol I. Objecte i àmbit de la contrata
1. OBJECTE DEL CONCURS i PRESSUPOST
El concurs públic a què fa referència el present plec de clàusules tècniques té com a
objecte la gestió en règim de contracte de serveis del servei públic de recollida de les
fraccions rebuig o resta, orgànica, mobles i altres voluminosos, fibrociment i altres dels
residus municipals del terme municipal de Caldes de Montbui, i el seu transport fins a les
plantes de tractament autoritzades.
El pressupost anual del contracte és de 1.007.341'25.-€
2. NORMES BÀSIQUES DEL CONTRACTE
L’empresa contractada ha de complir, en qualsevol cas, dues normes bàsiques:
 Mantenir l’espai públic net i lliure de residus
 Afavorir el compliment dels principis ambientals de “qui contamina, paga” i de la
minimització de la producció de residus, la reutilització i el reciclatge dels
mateixos.
3. TIPUS DE PRESTACIONS
La recollida i tractament de residus és una competència municipal, segons la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 d’abril de 1985. A Caldes de Montbui el
sistema de recollida previst es basa en la combinació de les següents modalitats:
a) la recollida mitjançant contenidors de les fraccions resta o rebuig i matèria orgànica
dels residus municipals.
b) La recollida porta per porta mitjançant cubells de les fraccions resta i orgànica en
certes urbanitzacions.
c) la recollida sense contenidors per a altres tipologies de residus, com els voluminosos,
els residus del mercat, animals morts, els de l’entorn de contenidors o altres
assimilables.
L’Ajuntament es reserva el dret a poder modificar el model de recollida si, durant els
propers anys, les condicions tècniques i econòmiques de la gestió dels residus així ho
recomanen, amb el consegüent reajust econòmic del contracte de serveis.
4. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL
L’àmbit de prestació del servei de recollida de residus municipals és el terme municipal de
Caldes de Montbui. Les zones en les quals es prestaran els serveis són:
1. Centre urbà,
2. Barris sense continuïtat amb el casc urbà i amb recollida porta per porta: Torre
Negrell, Can Valls, Can Maspons, Lledoners, Regassol, Font dels Enamorats, Els
Saulons i Can Camp en el moment en què estigui urbanitzat
3. Barris sense continuïtat amb el casc urbà i amb recollida en contenidors: Farell
4. Pedania de Sant Sebastià de Montmajor
5. Casc Antic – contenidors mòbils-.
6. Mercat municipal – contenidors mòbils.7. Altres punts de recollida seguint la llista següent:
 Punts de recollida de grans productors, contenidors d'ús exclusiu: balnearis
(Termes Victòria i Broquetas) i restaurants (centre democràtic + pizzeria
carrer Major, TOTOTE, Pa Torrat – carrer Bellit)
 Càmping el Pascualet
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Restaurants del polígon industrial. Pot variar el nombre, actualment en són
3: La Rosa de Caldes, La Borda, Punt de Trobada.
Torre Marimon
Restaurants disseminats, també en funció del nombre que n’hi hagi.
Actualment hi tenim: Can Jota –enganxat als Saulons-, Olimpo, i la Bota de
Caldes -enganxat a Can Valls-, Camp de Golf.
Cases aïllades al Pla de Torre Negrell, gasolinera C-59
D’altres que tot i ser al casc urbà tenen contenidors d’ús exclusiu com el
supermercat Caprabo, super DIA.
Altres equipaments municipals aïllats, cementiri, Centre d'iniciatives
empresarials

L’Ajuntament podrà incrementar o, si escau, reduir, l’àmbit territorial del servei en qualsevol
moment, per causa justificada i raonada segons les necessitats del servei, d’acord amb el
que estableixen els articles 101 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i 248 del Reglament
d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/95, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya.
La recollida de residus voluminosos i la recollida d’animals morts, es realitzarà a tot el
terme municipal. La recollida de mercat es realitzarà en l’àmbit del mercat i punts de
recollida dels voltants.
En relació a l’àmbit temporal, anualment l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària elaboraran,
sobre la base del calendari laboral i de festes oficials de Caldes de Montbui, el calendari
dels serveis de l’empresa contractista. En aquest sentit cal notar que, respecte a la
recollida de residus domiciliaris, en cap cas poden haver-hi dos dies seguits sense servei
al llarg de tot l’any.
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Títol II. El servei de recollida de residus municipals
5. TIPUS DE RESIDUS I ABAST DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS MUNICIPALS
5.1.
Els serveis de recollida objecte d’aquest contracte comprenen la recollida dels
residus municipals produïts a Caldes de Montbui. El seu transport cap a les plantes
de tractament definides en el punt 18. El rentat, el manteniment, la substitució i la
reubicació en casos de necessitat vial dels contenidors de les fraccions resta i
orgànica ubicats a la via pública.
5.2.
Els residus a gestionar són, segons el seu origen:
a) els residus dels domicilis
b) els residus d’establiments comercials i de serveis, sempre i quan aquests
estiguin adherits al servei ofert per l’Ajuntament
c) els residus de les parades del mercat setmanal i fires
d) els residus dipositats a la via pública o qualsevol altre indret del municipi, per
desbordament de contenidors o degut a comportaments incívics
e) Qualsevol altre tipus de residu o mètode operatiu que en pugui ésser
considerat, ja sigui per avenços tecnològics, per canvis de costum
generalitzada, o per canvis en la legislació
5.3.
Segons el tipus de gestió, diferenciem cinc actuacions de recollida diferent:
a) la recollida dels residus domiciliaris i comercials mitjançant el buidat de
contenidors o cubells situats a la via pública, on els ciutadans i establiments
adherits hauran dipositat els residus prèviament seguint unes condicions i
horari determinats.
b) la recollida a domicili de residus voluminosos, segons els sistemes descrits
més endavant.
c) la recollida dels residus generats pel mercat setmanal.
d) La recollida d’animals morts
e) la recollida selectiva de qualsevol tipus de material abandonat a la via pública
i/o a l’entorn de qualsevol contenidor de residus, independentment de la fracció
a què es destini, així com la recollida de materials abocats incontroladament a
qualsevol punt del territori municipal (sempre i quan es pugui portar a terme
amb els mitjans ordinaris del servei i sempre i quan no siguin residus especials
no domiciliaris), i la separació dels materials recollits segons la seva tipologia
per procurar-ne el seu reciclatge.
5.4.
Segons la tipologia de residu, els materials objecte de recollida per aquest
contracte seran:
a) La fracció orgànica dels residus municipals, que pot incloure tot aquells
materials putrescibles generats en la preparació o consum d’aliments i les parts
menys voluminoses de les restes vegetals dels jardins.
b) El rebuig o resta dels residus municipals domiciliaris i comercials.
c) Els residus voluminosos domiciliaris i alguns de comercials, que poden incloure
trastos vells, mobles, ferralla, matalassos, pneumàtics, restes vegetals i altres
assimilables, i alguns residus especials d’origen domèstic.
d) Animals morts
e) Fibrociment abandonat a la via pública i entorns naturals
5.5.
En resten exclosos del servei:
a) els residus industrials
b) els residus sanitaris (grups III i IV)
c) els residus especials (tòxics i perillosos) d’origen comercial
d) els residus de la construcció (runes, terres i altres), a excepció que formin part
d’un abocament incontrolat
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5. Els materials recollits mitjançant els serveis municipals de recollida de residus són
propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de manera que en cas que la seva
gestió generi un cost en serà deutor i en cas que generi un ingrés en serà beneficiari.
6. Els objectes trobats entre les escombraries que poguessin tenir algun valor especial
hauran de ser dipositats pel concessionari a la prefectura de la Policia Local de Caldes
de Montbui.
7. Totes les fraccions descrites seran recol·lectades mitjançant vehicles especialment
adaptats a aquest servei. Aquests vehicles han d’iniciar els serveis completament buits
i han d’ésser buidats totalment a les plantes dels gestors de residus un cop hagin
finalitzat l’itinerari o s’hagin carregat fins al límit de la seva capacitat, a excepció de
casos justificats.
8. En cap cas el servei admetrà residus generats fora de l’àmbit territorial o de titulars que
no satisfan la corresponent taxa municipal de recollida de residus.
6. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA
6.1. Descripció general
El servei consistirà en la retirada d’escombraries barrejades, resta o rebuig
dipositades en contenidors normalitzats de 1.700, 1.100, 360 o 240 litres de
capacitat, situats a la via pública del municipi o en els punt pactats amb els grans
productors i de cubells o bosses en les urbanitzacions on s’hagi implantat la
recollida porta per porta d’aquesta fracció.
La recollida es farà mitjançant el buidat mecanitzat dels contenidors i manualment
en el cas dels cubells i bosses. En tots dos casos es farà la recollida amb camions
recol·lectors de càrrega posterior.
L’adequat control i manteniment dels contenidors d’escombraries, la neteja del seu
entorn, i, sobretot el manteniment dels vehicles són una de les tasques importants
que ha de portar a terme l’empresa concessionària. En el cas d’incidències
respecte els materials dipositats a dins dels contenidors que impossibilitin la
recollida mecanitzada, l’empresa adjudicatària desplegarà els mitjans necessaris
per buidar les unitats afectades amb la màxima brevetat.
També es recollirà el rebuig dipositat anònimament a l’entorn de contenidors
d’escombraries i també de l’entorn de contenidors de recollida selectiva, sempre i
quan no es tracti de fraccions valoritzables.
El rebuig recollit es transportarà a la planta de tractament que designi l'Ajuntament
segons es determina en el punt 18. Si l’empresa adjudicatària utilitza una planta de
transferència per conveniència pròpia o per atendre contingències del servei haurà
de fer-se càrrec del cost de la mateixa, a excepció dels dies en què no hi hagi cap
altra alternativa i es justifiqui adequadament.
6.2. Freqüències i horaris de recollida
La recollida del rebuig es realitzarà diàriament, set dies a la setmana, durant tot
l’any, en horari de matí.
Tot i això la freqüència de recollida de cada punt de recollida variarà segons es
descriu a la següent taula

Punt de recollida

Nombre de punts
de recollida

Tipus de
contenidor

Freqüència de
recollida setmanal

Centre urbà

113

1700 - 1100

7-6 dies

Barris amb porta per porta

Uns 1.600

Cubell o bossa

2

Farell

7

1100

2
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Sant Sebastià de Montmajor

1

1.100

2

Casc Antic

7

240

6

Mercat

5

1.100

1

Grans productors casc antic

2

240

6

Pascualet

1

1.100

3

Restaurants polígon

3

1.100

2

Torre Marimon

1

1.100

2

Restaurants i disseminats

10

1.100

2

Cases el Negrell

1

1.100

2

Supermercats

2

1.100

3

Cementiri municipal

1

1.100

1

Centre d'iniciatives empresarials

1

1.100

2

Taula. Freqüències de recollida fracció resta

Atesa l’existència de certa estacionalitat de la producció de deixalles caldrà
preveure un reforç els dilluns i en general els mesos d’estiu.
7. REDUCCIÓ DE FREQÜENCIES DE PAS FRACCIÓ RESTA
7.1. Dades de referència
La recollida selectiva a Caldes de Montbui ha passat d'un 33% de materials
recollits de forma selectiva l'any 2009 al 43% l'any 2014.
Per altra banda la quantitat que es recull amb els contenidors de fracció resta, ha
passat de 5.870 tones anuals l'any 2009 a 4.569 tones l'any 2014 i fent una
estimació a mes de febrer de 2015 aquest any podríem estar encara un 10% per
sota.
7.2. Estudi reducció freqüències
Des de l'any 2009 ençà, l'Ajuntament ha retirat punts de recollida de deixalles de
fracció resta i en molts punts n'hem reduït el volum dels contenidors.
Fet això, encara pensem que es pot reduir el cost que l'Ajuntament paga per
aquesta recollida i estimem que un 20% dels contenidors del casc urbà es poden
passar a recollir entre 3 i 4 dies per setmana en comptes dels 6-7 que es recullen
actualment.
En aquest sentit, els tres primers mesos d'execució del contracte l'empresa
concessionària haurà de fer un estudi analitzant en quins contenidors es pot reduir
la freqüència de pas.
7.3. Valoració econòmica
En la oferta tècnica a presentar per les empreses licitadores, caldrà presentar:
1. El diferencial de preu per la recollida d'un contenidor de fracció resta.
2. Propostes per reocupar el personal si es materialitza una possible reducció
d'hores del personal que realitzi la recollida de la fracció resta.
8. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
8.1. Descripció general
El servei consistirà en la retirada de la matèria orgànica dipositada en contenidors
normalitzats de càrrega posterior de 240, 360 i 660 litres de capacitat, situats a la
via pública del municipi o en els punt pactats amb els grans productors i de cubells
o bosses en les urbanitzacions on s’hagi implantat la recollida porta per porta
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d’aquesta fracció . Alguns contenidors de major o menor capacitat s’hauran de
recollir d’establiments comercials considerats com a generadors singulars de
FORM.
La recollida es farà mitjançant el buidat mecanitzat d’aquests contenidors amb
camions recol·lectors de càrrega posterior amb caixa compactadora, vehicles que
haurà d’aportar l’empresa adjudicatària en nombre suficient per atendre les
necessitats del municipi i que s’amortitzaran en el cànon del servei.
L’adequat control i manteniment dels contenidors de matèria orgànica, dels
vehicles, així com la neteja del seu entorn, són una de les tasques importants que
ha de portar a terme l’empresa concessionària. En el cas d’incidències respecte els
materials dipositats a dins dels contenidors que impossibilitin la recollida
mecanitzada, l’empresa adjudicatària desplegarà els mitjans necessaris per buidar
les unitats afectades amb la màxima brevetat.
També es recollirà els materials dipositats anònimament a l’entorn dels
contenidors.
La FORM recollida es transportarà a la planta de tractament que designi
l'Ajuntament, segons es determina en el punt 18 d’aquest plec.
En cas que el mateix vehicle reculli alguna altra fracció caldrà rentar bé prèviament
el vehicle per evitar fenòmens de contaminació creuada.
8.2. Freqüències i horaris de recollida
La recollida de FORM es realitzarà quatre vegades per setmana a tot el municipi,
en l’horari que millor s’adeqüi a les necessitats del servei, amb possibilitat
d’ampliar-se o reduir-se en funció de les necessitats o possibilitats de recollida
d’aquesta fracció. Tot i això, en algun punt la freqüència de recollida pot ser major
o menor, caldrà seguir la taula següent.
Punt de recollida

Nombre de punts
de recollida

Tipus de
contenidor

Freqüència de
recollida setmanal

Centre urbà

113

240, 360 i 660

4

Barris amb porta per porta

Uns 1.600

Cubell i bosses

4*

Farell

7

660

2

Sant Sebastià de Montmajor

1

660

2

Casc Antic

7

240

6

Mercat

14

240

1

Grans productors casc antic

6

240

6

Pascualet

1

240-660

3

Restaurants polígon

3

240-660

2

Torre Marimon

1

240

2

Restaurants i disseminats

10

240

2

Cases el Negrell

1

240

2

Supermercats

2

240-660

4

Cementiri municipal

1

Centre d'iniciatives empresarials

1

* Veure el punt 8.3
Taula. Freqüències de recollida fracció orgànica

1
240

2

Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

8.3 . Canvi de freqüència en la recollida a les urbanitzacions amb porta per porta
En la estructura actual del servei, aquesta recollida s'està realitzant tres vegades a
la setmana. En concret, els dilluns, dijous i dissabtes.
En la nova contracta es vol passar a realitzar 4 dies per setmana, en concret els:
dimarts, dijous, dissabtes i diumenges
9. LA RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS
9.1. Descripció general
La recollida de residus voluminosos es farà per dues vies:
a) Recollida concertada
b) Recollida no concertada
Entre les dues tipologies de recollida es calcula una dedicació mínima de quatre
jornades per setmana amb un xofer i un peó.
A tal efecte s’utilitzarà un camió amb caixa oberta equipat amb grua, grapa forestal
i plataforma per recollir mecànicament el màxim de materials. També es farà un
repàs manual recollint les restes petites de residus dipositats a la via pública
La recollida també implicarà la recollida de residus assimilables als urbans
d’aquelles activitats instal·lades a Caldes i que paguin la taxa municipal per aquest
servei.
9.2. Recollida concertada
Les recollides concertades impliquen la recollida domiciliària de residus
voluminosos als veïns i veïnes de Caldes de Montbui, empadronats o no, que
sol·licitin aquest servei a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
a) Freqüències i hora de recollida.
El servei es desenvoluparà els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes no
festius.
El dia de la recollida es concertarà entre l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el
sol·licitant segons la freqüència establerta d’una recollida setmanal per barri i el
programa a determinar entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.
b) Punts de recollida.
Els materials a recollir hauran d’estar a la via pública, a davant del domicili de
l’interessat, i es transportaran a la planta de tractament que designi
l'Ajuntament segons es determina en el punt 18 d’aquest plec.
9.3. Recollida no concertada
Les recollides no concertades comprenen la recollida de residus voluminosos
dipositats anònimament i incívica en el sòl urbà i també en el sòl no urbanitzable de
Caldes de Montbui. El vehicle serà el mateix que en la recollida concertada. Els
materials es transportaran a la planta de tractament que designi l'Ajuntament
segons es determina en la taula del punt 18.
L’empresa contractista ha de recollir aquests residus abandonats a la via pública i
zones limítrofes, ja sigui en cantonades, a l’entorn de contenidors o en zones
verdes. També haurà de recollir els materials abocats per tercers en qualsevol punt
del territori municipal, sempre i quan els mitjans ordinaris del servei siguin
suficients per a tal operació i els materials a recollir no siguin residus especials no
domiciliaris.
El servei haurà de fer-se càrrec directament dels residus que es trobin en aquesta
situació, sense que calgui la comunicació expressa de l’Ajuntament. A tal efecte
caldrà coordinar bé els diferents serveis del contractista. Tanmateix, en cas que
l’Ajuntament detecti la presència d’aquest problema, els terminis màxims de
recollida després de comunicar-ho per escrit o electrònicament al contractista seran
3 dies per a materials situats a sòl urbà, excepte situacions d’especial impacte en
què l’Ajuntament determini una intervenció màxima en 24 hores, i d’una setmana
per a materials situats a sòl no urbanitzable.
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10. EL SERVEI DE RECOLLIDA DE BROSSA DEL MERCAT
10.1 Dia de recollida i ubicació
El mercat es celebra cada dimarts. Puntualment a causa de la coincidència amb
dia festiu es pot canviar de dia. Aquest fet es posarà en coneixement de l’empresa
concesionària
La zona on es realitza el mercat és el Carrer Montserrat, plaça Moreu, Plaça
Catalunya, Rector Alemany, Mestre Gregori Montserrat, Sant Pau i Santa Rosa. En
cas de canvi d’ubicació i/o ampliació s’adaptarà el servei a les noves àrees de
mercat
La recollida es farà a partir de la finalització de l’activitat comercial del mercat, entre
14’00 i les 15’00 hores.
10.2 Contenidors i característiques del servei
Característiques del servei
Es recolliran de forma selectiva les fraccions resta i orgànica.
Aquest servei caldrà que estigui profundament coordinat amb els serveis de
recollida de cartró del mercat i amb el servei de neteja viària. Serveis que no són
objecte d’aquest plec. Per això es celebraran controls periòdics per part dels
serveis tècnics municipals dels tres serveis.
Es cas de l’existència de la figura del controlador de mercat es restarà subjecte a
les seves directrius per tal d’assegurar una bona coordinació dels serveis implicats
en aquesta recollida.
Contenidors
Abans d’iniciar l’activitat comercial caldrà repartir cubells per a dipositar la fracció
orgànica a les parades de fruita i verdura i dipositar-ne algun altre en determinats
punts del mercat, així com reforçar els punts de recollida de fracció resta. Aquests
contenidors un cop buidats caldrà tornar a retirar-los fins a la base d’operacions del
servei i rentar-los.
Actualment estem posant:
Fracció
Núm. contenidors
Orgànica

14 de 240 l.

Resta

3 de 1.100 l.

Tant els materials valoritzables com la fracció resta es transportaran a la planta de
tractament que designi l’Ajuntament, segons es determina en el punt 18.
11. EL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS
Els animals morts que apareguin a la via pública seran recollits per l’empresa adjudicatària
amb la major brevetat possible i seran transportats embolcallats adequadament fins al
centre de tractament adequat (incineració), segons es determina en el punt 18 del present
plec.
Aquest servei és coordinat en part de la Policia Local i les ordres de recollida vindran per
comanda dels serveis tècnics o bé de la Policia Local.
Per tant caldrà facilitar qualsevol canvi en el telèfon de l’encarregat a les oficines de la
Policia Local per poder fer efectius els avisos.
També es recolliran els animals morts en el Centre de Recollida d’Animals Abandonats de
l’Ajuntament o els gats morts de colònies controlades de gats de carrer.
Els animals recollits seran dipositats en un congelador de gran capacitat que haurà de
gestionar l’empresa i ubicar-lo a la seva base d’operacions. El transport al centre gestor es
realitzarà quan el congelador estigui aproximadament al 75% de capacitat.
El temps de resposta per a les recollides mai pot ser superior a 24 hores
12. RECOLLIDA DE FIBROCIMENT
Les restes de fibrociment que apareguin a la via pública caldrà retirar-les i emmagatzemarles convenientment fins al seu transport.
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En tot moment caldrà respectar la normativa en vigor, especialment tota aquella referida a
la prevenció de riscos laborals.
Els treballadors implicats en aquesta recollida hauran de realitzar la convenient formació.
Les restes, que per les seves dimensions calgui manipular, no es recolliran dins d'aquest
servei.
El material serà transportat al centre de tractament adequat segons es determina en el
punt 18 del present plec.
13. RECOLLIDA AL CASC ANTIC
Aquest servei recull l'objectiu d'apropar la recollida de deixalles als veïns del casc antic.
Funcionament: Es col·loquen contenidors per fracció orgànica i fracció resta en 7 punts del
casc antic. Els contenidors es col·loquen a partir de les 21:00 hores i es retiren pels volts
de les 6:00 del matí següent.
Les freqüències d'aquesta recollida estan especificades ens els punts 6 i 8. Tot i això, cal
dir que la única nit sense servei de recollida és la nit del diumenge a dilluns.
14. GESTIÓ DELS ESPAIS DEL VOLTANT DELS CONTENIDORS
Aquest servei es realitzarà a tots els contenidors del municipi, a fi i efecte de mantenir neta
la via pública i millorar la imatge del servei. La recollida es farà manualment o
mecanitzada, amb el concurs de vehicles adequats. Els materials valoritzables, entre els
quals cal comptar el paper i el cartró, els envasos, el vidre i les restes vegetals, caldrà
gestionar-los separadament segons les necessitats de cada fracció, podent utilitzar a tal
efecte:
 els propis contenidors de recollida selectiva, introduint-hi els materials de
manera adequada.
 la deixalleria de la xarxa comarcal situada al carrer Priorat s/n del polígon
industrial de la Borda.
El servei haurà de fer-se càrrec directament dels residus que es trobin en aquesta situació,
sense que calgui la comunicació expressa de l’Ajuntament. A tal efecte caldrà coordinar bé
els diferents serveis del contractista per tal d’optimitzar els recursos.
Tanmateix, en cas que l’Ajuntament detecti la presència d’aquest problema, els terminis
màxims de recollida després de comunicar-ho per escrit o electrònicament al contractista
seran de 24 hores per materials situats a sòl urbà i d’una setmana per materials situats a
sòl no urbanitzable. En el moment de la posada en marxa del servei caldrà una intensitat
especial d’aquesta actuació.
15. RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS D’ORIGEN DOMÈSTIC
Durant la recollida no concertada de voluminosos i el servei de neteja de l’entorn de
contenidors poden aparèixer residus especials d’origen domèstic o assimilables. Aquests
materials, entre els quals es pot assenyalar bateries de cotxe, bidons amb olis lubricants
usats, fluorescents, piles, etc, caldrà recollir-los adequadament i amb cura i traslladar-los a
la deixalleria de la xarxa comarcal situada al centre urbà o al centre on l’ajuntament
dictamini.
16. UBICACIONS i PARTICULARITATS DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
16.1. Ubicacions
La situació dels punts de recollida a la via pública es farà de manera que s’optimitzi
el servei i es produeixin les mínimes molèsties al veïnat. En aquest sentit a
l’adjudicatari se li facilitarà una proposta d’ubicació de contenidors, elaborada
prèviament, la qual podrà modificar, prèvia consulta i consentiment municipal,
atenent les necessitats pròpies del servei.
De totes formes sempre caldrà vetllar perquè els contenidors quedin ben ubicats i
no destorbin els pas de vianants ni esdevinguin un risc pel trànsit de vehicles.
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Una de les coses que caldrà vetllar és que quedin frenats i tapats després de cada
recollida. També caldrà tenir-ne especial cura els dies de vent i pluja intensa.
16.2 Altres recollides
En els punts on els contenidors de fracció resta o orgànica coexisteixin amb altres
contenidors de recollida selectiva municipal, es vetllarà en tot cas el fet de no
entorpir amb la gestió del servei motiu del plec, la recollida d’aquests altres
contenidors i el fet que els veïns els puguin utilitzar correctament.
16.3 Contenidors soterrats
Actualment el servei disposa d'un punt de recollida on els contenidors estan
soterrats.
Es possible que durant la durada de la present contrata, aquest nombre es vegi
incrementat.
El servei de manteniment d’aquests sistemes de soterrament de contenidors
correrà a càrrec de la concessionària de servei objecte d’aquest plec sempre i quan
no siguin més de 5 àrees.
16.4. Espais tancats de recollida.
En alguns punts de recollida, i amb l’objectiu de reduir l’impacte visual, els
contenidors es voltaran de mobiliari urbà o de vegetació. Els operaris, durant les
operacions de buidat dels contenidors tindran cura en tot moment del mobiliari i de
la vegetació.
17. RECOLLIDES EN ACTES PÚBLICS
L’empresa contractista ha de recollir els residus generats en els actes públics que
s’organitzen a Caldes de Montbui i que requereixin una recollida especial. També caldrà
que col·loqui i retiri els contenidors de reforç necessaris per a cada fracció i fer-ne la neteja
i el manteniment adequat.
Els principals actes on cal aquesta actuació seran:


Actes de les festes de barris, que es realitzen normalment entre finals del mes juny,
juliol i principis d’agost.



Actes de la festa major i capvuitada, que se celebren la segona i tercera setmana
d’octubre



Festes escolars, a final de l’any escolar



Fires d’artesans i similars



Festes del Cavalcada de Reis, Sant Antoni, Corpus, rua de Carnestoltes



Altres activitats organitzades per entitats del municipi i que reben el suport municipal i
que es realitzen durant tot l'any

18. TRANSPORT AL CENTRES GESTORS DE RESIDUS
Com a primera opció, les plantes de tractament dels residus recollits a Caldes de Montbui
es detallen a la taula que es presenta a continuació.
Fracció
Rebuig
FORM i restes vegetals
barrejades
Restes vegetals netes
Voluminosos
Residus especials
d’origen domèstic

Destinació
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
Planta de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de
Granollers, del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental.
Deixalleria comarcal de Caldes de Montbui o bé on indiqui
l’Ajuntament
Deixalleria comarcal de Caldes de Montbui
Deixalleria comarcal de Caldes de Montbui
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Fracció
Animals morts

Destinació
Empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per la
seva gestió
Fibrociment
Empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per la
seva gestió
Taula. Plantes de tractament de residus municipals

Com s’ha esmentat anteriorment, l’Ajuntament podrà variar les destinacions de les
diferents fraccions, segons disposin els gestors i les administracions competents i segons
regeixin els interessos del propi Ajuntament, amb un límit de 60 kms. En cas de produir-se
un canvi en el destí d’alguna o totes les fraccions que superi aquesta distància,
l’adjudicatari assumirà el transport a noves plantes de tractament quan es tracti
d’operacions esporàdiques o temporals, amb un termini màxim de tres mesos, o de
manera permanent sempre i quan s’avaluï per part de l’Ajuntament un increment de costos
inferior o igual al 5% respecte la planta de tractament original. En cas contrari, es revisarà
adequadament el cost del contracte.
Tots els camions que facin la recollida de residus han de ser sistemàticament pesats. A tal
efecte l’empresa contractista ha de controlar el pes dels camions i obtenir un tiquet o
albarà del buidat de cada entrada a la planta de tractament corresponent. El tiquet o albarà
original s’ha de lliurar a l’Ajuntament, grapat amb el registre diari, mentre que una còpia
serà per l’empresa adjudicatària. En el cas que la instal·lació de tractament no disposi de
bàscula es farà un càlcul del volum.
L'empresa contractista ha d’optimitzar la coordinació del lliurament dels materials amb els
centres de transferència i gestió de residus, adaptant-se als horaris d’obertura.
19. PREUS UNITARIS I REPERCUSSIÓ EN LA FACTURACIÓ MENSUAL
En la oferta base a presentar per les empreses licitadores caldrà presentar:
1. El diferencial de preu d'aixecar un contenidor de fracció resta del poble.
2. El preu del servei de recollida de fracció resta als barris del Farell i Sant
Sebastià de Montmajor
3. El preu del servei de recollida de fracció orgànica als barris del Farell i Sant
Sebastià de Montmajor
4. El preu de cadascun dels circuïts de neteja interior de contenidors.
5. Preu hora de neteja exterior de contenidors
6. Preu del servei sense passar de tres a quatre recollides de fracció orgànica a
les urbanitzacions amb porta per porta
El preu 1 servirà per calcular el preu a pagar a l'empresa concessionària en cas que
després de l'estudi descrit en el punt 7 del present plec es redueixi la freqüència de buidat
d'alguns contenidors.
Els preus 2-5 serviran per descomptar de la factura mensual els serveis no prestats per
l'empresa.
El preu 6 servirà com a preu a facturar els primers mesos de servei fins al moment
d'implantació de la quarta recollida de la fracció orgànica als punts amb recollida porta per
porta.
20. DOCUMENTACIÓ, REGISTRES I FULLS D’INCIDÈNCIA
20.1. Documentació
L’empresa haurà de facilitar periòdicament o quan li sigui sol·licitat la següent
documentació:
1. Calendari anual de recollides. Especificant hores d’inici, recorreguts i previsió
d’hora de fi del servei.
2. Calendari mensual de neteja de contenidors. Especificant hores d’inici,
recorreguts i previsió d’hora de fi del servei
3. Programa de manteniment de maquinària i contenidors.
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Tota aquesta documentació ha de ser aprovada per part de l’Ajuntament.
20.2. Registres i incidències
Caldrà portar un registre de tots els serveis efectuats on es recollirà com a mínim,
el servei prestat, hora d’inici, fi i incidències. Aquest registre caldrà presentar-lo
setmanalment a l’Ajuntament.
També caldrà registre de consums de combustible, aigua, i altres materials.
Les fitxes de tots aquests consums les proposarà l’empresa i l’ajuntament els hi
donarà el vist-i-plau. Caldrà actualitzar-les periòdicament i estar en tot moment
disponibles per part del consistori, tant en format paper com electrònic.
A part les incidències remarcables s’hauran de comunicar de forma immediata al
responsable del servei, ja sigui per correu electrònic o per fax i en cas que sigui
necessari emprendre de forma immediata alguna gestió per part dels serveis
tècnics de l’ajuntament també es comunicarà per telèfon per assegurar que la
informació s’hagi rebut.
Hi haurà d’haver fulls d’incidències com a mínim per:
1
Incidències de la maquinària.
2
Estat dels contenidors.
3
Incidències generals de tots els serveis realitzats.
4
Nivell de separació dels cubells a les urbanitzacions.
Tots aquest fulls d’incidències s’hauran de presentar a l’ajuntament de forma
mensual.
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Títol III. Aspectes logístics i mitjans per a la recollida de residus

21. ITINERARIS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
L’empresa contractista pot presentar una millora de la proposta d’itineraris de recollida de
residus, optimitzant la proposta de l’Ajuntament. El disseny dels itineraris del servei s’ha de
fer amb l’objectiu de racionalitzar el cost de la logística.
L’empresa contractista adaptarà periòdicament, quan sigui necessari, i a instàncies de la
coordinació municipal, els itineraris per tal de minimitzar la molèstia al ciutadà i maximitzar
els resultats dels serveis.
22. EQUIPS D’ACTUACIÓ IMMEDIATA I EMERGÈNCIES
L'empresa contractista està obligada a posar a disposició de l’Ajuntament, en casos
d’emergència o aquells que per la seva immediatesa li siguin requerits, en bé de l’interès
públic, tots els mitjans humans i materials disponibles del servei contractat, i els ha de
complementar, si cal, amb altres recursos necessaris.
23. MITJANS MATERIALS MOBLES
23.1. Maquinària actual i costos pendents d'amortització.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa, en l’inici del contracte, de part de la
maquinària per a la realització dels serveis de recollida de residus municipals.
La baixa de qualsevol material inventariable es farà mitjançant informe de la
coordinació municipal.
Per a qualsevol dels serveis municipals esmentats en el present plec, en el cas
d’avaria d’un vehicle, l'empresa contractista ha de reparar-lo o substituir-lo amb un
altre vehicle el més aviat possible, amb un límit de 24 hores.
Tipus vehicle

Camió recol·lector
de càrrega
posterior (16m3)
Camió recol·lector
de càrrega
posterior (16m3)
Camió recol·lector
de càrrega
posterior (23m3)
Camió recol·lector
de càrrega
posterior (3'5m3)
Camió caixa.
Piaggio Porter
Diesel Basculant.
Hidronetejador
aigua
freda/calenta

Matrícul Cost pendent Cost pendent Cost pendent
d'amortització d'amortització d'amortització
a

Fracció a
recollir

a 1 de juliol de
2015
5355GPR 32.419'94 €

a 1 de gener
de 2016
24.534'94 €

a 1 de juliol de
2016
16.649'94 €

1693GPP 32.419'94 €

24.534'94 €

16.649'94 €

Resta o
orgànica*

7458GPB

36.801'01 €

27.850'48 €

18.899'94 €

Resta o
orgànica*

3685GNR

7.447,82 €

5.636,41 €

3.824'99 €

Resta o
orgànica*

-

-

1.114'54 €

843'47 €

B-3115VD

*Senyalitzat convenientment segons la recollida que realitzi
Taula. Vehicles existents

572,40

Resta o
orgànica*

Entorns de
contenidors,
manteniment i
altres
Control i altres
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En la taula anterior, s'especifica quins vehicles estan pendents d'amortitzar i quin
valor residual haurà d'assumir el nou contractista. Per calcular el preu entre 1 de
juliol de 2015 i 1 de juliol de 2016 cal fer 1/12 part per cada mes pendent.
El nou contractista liquidarà aquest valor residual amb l'antic contractista, CESPA.
L'empresa CESPA tramitarà el canvi de titularitat dels vehicles amb el nou
contractista en el cas que s'adjudiqui a un nou contractista.
23.2. Maquinària per complementar l'existent.
Per a la prestació del servei de recollida de residus municipals, l’empresa
adjudicatària haurà d’aportar els vehicles suficients per a garantir l’estabilitat del
servei. El tipus de vehicles necessaris es descriu a la següent taula. Serà part de
l’oferta del licitador definir-ne si cal que siguin de lloguer, de compra, nous o
d’ocasió.
En cas que calgui adquirir aquesta nova maquinària, caldrà incloure el cost
d’amortització en un període de 6 anys en el preu de licitació. Al final del contracte,
el cost pendent d’amortització podrà ser subrogat a l’empresa adjudicatària del
següent contracte o podrà ser compensat directament per l’Ajuntament.
Tipus de maquinària
Camió per rentat interior de contenidors de
240-1700 litres.
Camió caixa oberta equipat amb grua, grapa
forestal i plataforma
Congelador – classe energètica A i d'una
400l de capacitat

Unitats
1

Fracció a recollir
Resta i orgànica

1

Mobles i abocaments
diversos
Animals morts

1

Taula. Maquinària per complementar la existent
23.3. Seguiment de la posició dels vehicles i manteniment
Caldrà incorporar a tots els vehicles que realitzin aquest servei un GPS i el
software necessari per poder fer el seguiment de la seva posició en tot moment i
poder consultar la posició dels darrers 12 mesos.
L'empresa contractista ha d’elaborar un programa mínim de manteniment específic
adaptat a les característiques dels béns i a la seva utilització. Aquest programa de
manteniment ha de ser aprovat per l’Ajuntament.
Per poder ser emprat en el servei, qualsevol vehicle, màquina i equip haurà de
complir les normes generals o específiques relatives al seu risc i que es refereixen
a:
1. Disposar d'un diagnòstic favorable d’un organisme d'inspecció tècnica de
vehicles homologats per la Generalitat de Catalunya, si escau.
2. Tenir en perfecte estat els dispositius de seguretat i senyalització necessaris
per ser homologats.
3. Mantenir, com a mínim, el nivell de sorolls i contaminació permesos.
4. Complir la normativa general que els afecti.
5. Si escau, complir les normes de retolació fixades per l’Ajuntament.
6. Mantenir-se en perfecte estat de netedat.
7. Evitar qualsevol identificació o símbol que no siguin els previstos.
8. Disposar del material necessari per a intervenir en qualsevol possible
incidència del servei. Això inclou les possibles pèrdues de càrrega, pèrdues de
lixiviats, d’oli hidràulic i de combustible.
23.4. Contenidors i material divers i amortització pendent.
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L'Ajuntament posarà a disposició de l’empresa adjudicatària els contenidors
següents:
Tipus de contenidor
Unitats
Fracció a recollir
Cubells per la recollida porta per porta 10 l
1600
Orgànica
Contenidor marrons amb tapa airejada i
162
Orgànica
filtre de 240 l
Contenidor marrons de 360 l
20
Orgànica
Contenidor marrons de 660 l
97
Orgànica
Contenidors marrons de 1.100 l
2
Orgànica
Contenidors grisos de 240 l
Contenidors grisos de 360 l
Contenidors grisos amb pedal de 1.100 l
Contenidors grisos amb pedal de 1.700 l

31
19
180
191

Contenidors grocs 240 l
Contenidors verds 1.100 l

16
8

Resta
Resta
Resta
Resta

Contenidors aportats per l’ajuntament
D'aquests no tots estan al carrer. El llistat de contenidors al carrer i les seves
ubicacions les trobareu a l'annex corresponent.
Els contenidors ubicats al carrer i els de l'estoc tenien un cost d'amortització
pendent de 61.788,32.-€ a 1 de juliol de 2015. Tindran un cost pendent
d'amortització de 31.732'71,.€ a 1 de juliol de 2016. Per calcular el cost pendent a
períodes caldrà agafar 1/12 part per mes pendent. Així a 1 de gener de 2016 seria
de 46.760'52 .-€
La majoria d'aquests contenidors són de l'any 2009. L'empresa haurà de fer-se
càrrec de les reparacions i reposicions que puguin sorgir, estimant que cada any
caldrà aproximadament reposar un 15% del parc total de contenidors.
Per altra banda, l'empresa adjudicatària haurà d’aportar:
a) Les eines, peces de recanvi i el material necessari per al manteniment dels
contenidors, vehicles i instal·lacions.
b) Caldrà també aportar en estoc tapes, i pedals de recanvi. En estoc caldrà tenir
com a mínim un 10% de les tapes i pedals repartits al carrer.
c) Tot el material necessari per a la protecció contra incendis i la prevenció
d'accidents laborals.
24. BASE D’OPERACIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
L'empresa contractista haurà de disposar d’una base d’operacions que podrà ser de
lloguer, o podrà ser de nova construcció en algun terreny cedit per l’Ajuntament. En aquest
darrer cas l’amortització en el cost en el cànon del servei es farà per un període superior al
del contracte del servei.
En aquest sentit, la base ha de disposar dels equipaments que es detallen a continuació:


Local cobert i tancat suficient per allotjar tota la maquinària descrita amb les
mesures de seguretat i de control ambiental que correspongui



Magatzem i taller de contenidors



Vestidors amb armaris individuals, dutxes, instal·lacions generals i bases
d’operacions destinades als diferents operaris. Com a centre de treball haurà
de complir la normativa de seguretat i salut laboral.

L'empresa contractista ha de:
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Complir de qualsevol mena de normes i/o ordenances aplicables al cas
(higiene, seguretat, medi ambient) i les normes específiques de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui sobre imatge i comunicació.



Prioritzar la utilització d’energies renovables en el context de totes les
instal·lacions i equipaments fixos.



Realitzar la gestió i obtenció dels permisos d’activitat que calguin. L'Ajuntament
de Caldes de Montbui es reserva el dret a sol·licitar, una vegada feta
l’adjudicació, els documents pertinents.

Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

Títol IV: Qualitat i coordinació del servei
25. COORDINACIÓ DEL SERVEI
25.1. Delegat del servei
L'actuació en la gestió del servei municipal de recollida de residus per part de
l'empresa contractista ha de ser coordinada amb l’Ajuntament.
L'empresa contractista ha de designar una persona representant encarregada de la
direcció tècnica del servei amb la funció de delegat de l’empresa. Aquesta persona
haurà de tenir amplis poders per a la presa de decisions immediates, acreditar una
experiència de quatre anys com a mínim en una posició similar i titulació
universitària.
La relació tècnica entre l'empresa contractista i l’Ajuntament es realitza entre el
delegat i el tècnic o tècnics municipals designats a tal efecte.
El delegat de l’empresa està obligat a:
1. Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei
convocades per l’Ajuntament amb una periodicitat trimestral.
2. Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’Ajuntament consideri
convenients per assolir els objectius del contracte.
3. Facilitar a l’Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei
municipal que li sigui demanada.
25.2. Encarregat del servei.
Es designarà un encarregat del servei qui estarà al corrent de tots els serveis que
s’estan realitzant i que cada setmana mantindrà una reunió amb el responsable
municipal del servei per tal de posar al dia els serveis realitzats, els que cal
realitzar, les incidències ocorregudes i organitzar les reparacions, neteges
especials, canvis o altres en cas que aquests siguin necessaris
L’encarregat haurà de tenir poders per a la presa de decisions immediates i
acreditar una experiència de quatre anys com a mínim en una posició similar.
25.3. Coordinació amb altres serveis municipals
D’altra banda, l'empresa contractista està obligada, sempre que li sigui indicat per
part de l’Ajuntament, a coordinar la gestió del servei municipal de recollida de
residus municipals amb altres serveis municipals (deixalleria municipal, neteja
viària, recollides selectives complementàries, obres, policia local…), per tal
d’assolir els objectius recollida plantejats en el present plec.
26. ADAPTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
L'empresa contractista ha d’adaptar la planificació dels treballs a partir de:
1. La planificació inicial d’itineraris i de manteniments de materials relatius a les
prestacions repetitives.
2. Les optimitzacions trimestrals del conjunt i de cadascun dels serveis.
3. Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment.
4. Les ordres de treball per a les recollides d’emergència i de trastos vells
abandonats al carrer.
26.1. Planificació inicial d’itineraris per a prestacions repetitives
L'empresa contractista ha d’articular els serveis de recollida a través de la
planificació inicial aprovada per l’Ajuntament, amb les adaptacions de l'oferta
prèvies a la signatura del contracte. Aquesta planificació ha de recollir, com a
mínim:
a. Els itineraris de recollida de residus municipals
b. Els manteniments dels béns mobles i immobles.
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La planificació inicial ha de detallar els itineraris i horaris d’inici i el temps i hora de
descans de cada equip.
L'empresa contractista ha de mantenir l’inventari dels recorreguts de recollida i els
contenidors, en suport informàtic, i fer-ne el manteniment durant tot el període
contractual, lliurant una còpia informàtica i en paper als serveis tècnics municipals
cada vegada que hi hagi una modificació.
La planificació inicial serà vàlida, en principi, per tota la durada del contracte,
mentre no s’acordi cap millora.
26.2. Les optimitzacions trimestrals
La planificació dels treballs no és estàtica, sinó que ha d’estar oberta a adaptacions
a fi i efecte de millorar l’eficiència i els resultats de la prestació. És, per tant, objecte
d’un procés sistemàtic conjunt d’actualització, ja sigui periòdic (en principi,
trimestral), ja sigui quan ho acordin totes dues parts, de manera que:
a. S’incorpori tota la informació obtinguda en els períodes anteriors, fruit de
l’experiència i coneixements in situ de l’empresa contractista, les queixes
de la ciutadania, els informes i l’avaluació dels tècnics municipals.
b. Incorpori els requisits específics del proper període (trimestral, en principi),
com ara les vacances o els esdeveniments que es puguin preveure.
c. Redistribueixi recursos, modificant i reforçant actuacions on siguin més
necessàries, en detriment, si escau, d’altres entorns amb menys nivell
d’exigència.
d. Adapti el sistema de recollida a les dificultats detectades per assolir els
objectius del plec.
Aquest procés d’optimització trimestral és objecte de les condicions següents:
 Una reunió mensual de les coordinacions d’ambdues parts, com a mínim,
per plantejar els temes pendents d’optimització i traçar els eixos de millora
corresponents.
 Un procés de concreció de les propostes de solució per part dels
contractistes, de modificacions de xarxes i itineraris que calguin, i d’un
procés de discussió, consens i decisió de les modificacions finals.
L'empresa contractista ha d’haver presentat documentalment les modificacions de
la planificació, com a mínim, una setmana abans de la seva realització.
26.3. Ajustaments d’itineraris a les circumstàncies del moment
Per circumstàncies puntuals transitòries, previstes o imprevistes, de la naturalesa
que sigui (obres públiques, emergències, avaria, festivitats, etc.), a iniciativa de
l’Ajuntament o com a conseqüència d’un imprevist sofert per l’empresa contractista
que impedeixi la realització del servei previst contractualment, es podran prendre
decisions d’actuacions alternatives a les contractades.
En aquests supòsits, s’han de comunicar entre les dues parts les alteracions del
servei planificat per tal de tenir-ho en compte en el control de les prestacions.
Qualsevol altra incidència en la prestació dels serveis, l'empresa contractista està
obligada a comunicar-la immediatament a la coordinació municipal per tal de trobar
una solució el més aviat possible.
26.4. Ordres de treball
L'empresa contractista ha d’adaptar la seva planificació a les ordres de recollida de
trastos vells abandonats al carrer, recollida d’animals morts o d’altres incidències
de recollida i neteja.
27. CONTROL DE QUALITAT DE LA PRESTACIÓ
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Per garantir l'estandarització de la qualitat del servei de recollida de residus, és
recomanable que l'empresa contractista disposi d’un sistema de gestió de la qualitat
implantat.
27.1. Control de qualitat municipal
L’Ajuntament pot fer seguiments aleatoris, i sense comunicació prèvia a l’empresa
contractista, de la qualitat de la prestació dels serveis.
L’Ajuntament es reserva la capacitat d’implementar un sistema d’avaluació de la
qualitat del servei no previst en el present plec, per tal de millorar les prestacions
del servei
27.2. Requeriments en matèria d’informació
L'empresa contractista ha de facilitar la informació suficient per al correcte
seguiment del servei. El tipus i freqüència d’aquesta informació serà decidida
conjuntament entre l’Ajuntament i l’adjudicatari a l’hora de planificar els treballs. Tot
i això caldrà respectar tot allò relatiu a la documentació i registres explicat al punt
20.
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Títol V. Aspectes generals
28. ASPECTES RELACIONATS AMB LA IMATGE DONADA AL CIUTADÀ
L'empresa contractista ha de vetllar perquè, en cada moment, el servei transmeti una
imatge correcta al ciutadà.
Els aspectes relacionats amb la imatge s’apliquen tant al vestuari com al material, als
centres fixos i a altres elements que puguin ser objecte de transmissió d’una imatge
correcta al ciutadà.
28.1. Vestuari
Els operaris han de dur 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.
Els uniformes s’han d’ajustar als criteris d’imatge fixats per l’Ajuntament.
Els uniformes han d’estar en perfecte estat de netedat. A més, hauran de ser
adequats a la temporada i a les condicions meteorològiques. En matèria de
seguretat estaran homologats segons les normatives europees sobre EPI’s.
28.2. Contenidors i vehicles
L'empresa contractista ha de dissenyar, produir i col·locar informació en
contenidors i vehicles, seguint els criteris d’imatge i contingut que determini
l’Ajuntament. Periòdicament l’empresa farà un repàs de l’estat dels adhesius
informatius dels diferents contenidors, i restituirà els que estiguin en mal estat o no
hi siguin.
28.3. Pana de vehicles i feines de manteniment de contenidors
L’empresa haurà de redactar uns protocols d’actuació en ambdós casos tenint
sempre en compte les repercussions del servei sobre la qualitat de vida del ciutadà
i el medi ambient.
Caldrà redactar protocols com a mínim pels casos de:
1. pèrdua d’hidràulic del camió,
2. pèrdua de lixiviats,
3. pèrdua de càrrega sòlida,
4. pèrdua de combustible,
5. treballs de manteniment de la maquinària a taller i en casos excepcionals a
la via pública.
6. protocols de reposició de contenidors, especificant els casos de reposició
de contenidors cremats i la recollida del mateix.
7. supervisió de l’estat dels contenidors
8. reparació de contenidors.
9. recollida de mobles
10. neteja interior de contenidors
11. neteja exterior de contenidors
12. Altres que es cregui necessari
Aquests protocols caldrà presentar-los a l’Ajuntament per a la seva aprovació
abans d’un mes de l’inici del contracte.

29. PERSONAL DEL SERVEI
En relació al personal actualment adscrit al servei, una part està subrogat de l’anterior
contrata de recollida de residus, i una altra part ha estat contractat posteriorment. La nova
empresa adjudicatària subrogarà obligatòriament tot el personal.
29.1. Coneixements del personal del servei
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Tot el personal substitut per vacances i/o per baixes laborals ha de conèixer la
tasca abans de l’inici de la seva activitat per tal que no es produeixin situacions de
desinformació del servei a prestar.
El personal de l'empresa contractista ha de ser informat sobre la gestió dels
residus, els coneixements amb relació als materials/residus gestionats pel servei, la
recollida correcta, el transport i la descàrrega a cada planta de transferència i/o
tractament, així com de les tasques de control i seguiment del servei. També cal
que presentin unes mínimes aptituds de relació social, com entendre correctament
el castellà i català, dispensar un tracte amable i tenir capacitat d’autodomini en
situacions adverses.
29.2. Localització de l’encarregat i del personal del servei
Al llarg de les 24 hores del dia els 365 dies de l’any hi ha d’haver sempre la figura
de l’encarregat disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. Quan
l’encarregat nominal no estigui disponible ha de delegar a una altra persona, que
també ha de rebre el vist-i-plau de l’Ajuntament, i s’ha de comunicar amb suficient
antelació a l’Ajuntament.
L'empresa contractista ha de facilitar a l’Ajuntament els noms, els telèfons, els
calendaris i les franges horàries per tal que l’Ajuntament pugui localitzar la persona
responsable delegada del servei.
Tot el personal dels diferents sectors de recollida i de cada vehicle disposaran de
telèfon mòbil durant les hores de feina per tal que puguin ser localitzats en
qualsevol moment per part de l’empresa i/o l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
L’empresa comunicarà els números de telèfon dels diferents treballadors a
l’Ajuntament i a la Policia Local i li’n notificarà qualsevol modificació.
29.3. Serveis mínims
En cas de conflicte laboral dels treballadors amb l’empresa, l’Ajuntament fixarà els
serveis mínims a complir per l'empresa contractista.
29.4. Formació
Caldrà que tot el personal al servei realitzi algun curs bàsic de gestió de deixalles i
medi ambient. Els objectius del curs seran:
• Adquirir coneixements sobre la correcta gestió de les deixalles
• Disposar d'eines per contribuir a optimitzar el servei, econòmicament i
energètica.
• Disposar d'eines per contribuir a incrementar la recollida selectiva i reduir
les impureses
Els conductors, a més, hauran de rebre un curs de conducció eficient.
30. MITJANS MATERIALS FUNGIBLES
Respecte els materials auxiliars, l'empresa contractista ha de complir els següents
requisits:
1. Productes de neteja
L'empresa contractista, quan necessiti productes de neteja, seguirà els criteris
definits per l’Ajuntament i utilitzarà sempre els productes més respectuosos amb el
medi ambient possibles.
2. Combustibles
L'empresa contractista haurà d’utilitzar biodiesel els vehicles del servei sempre i
que el fabricant no invalidi la garantia per aquest motiu.
3. Aigua
L'empresa contractista ha d’utilitzar, per aquells usos on sanitàriament no es
requereixi aigua potable, aigua de qualitat inferior a potable, ja procedeixi de
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reutilització, pous salinitzats o d’altres orígens amb les degudes garanties
ambientals. La utilització d’aquesta aigua haurà de rebre el vist-i-plau de
l’Ajuntament.
L'empresa contractista ha de mesurar tot el volum d’aigua que utilitza cadascun
dels serveis del Servei. Aquesta informació s’ha de registrar en el corresponent
registre.
En el cas que el servei tingui accés a alguna font d’aigua sense comptador,
l'empresa contractista hi haurà d’instal·lar un comptador abans de poder utilitzar-la
per al servei.
31. SEGURETAT I SALUT LABORAL
L'empresa contractista ha de tenir cura del compliment estricte de les normes de seguretat,
tant en la gestió del servei, especialment en la manipulació dels materials, com posant
especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents.
Així doncs, s’haurà d’evitar qualsevol situació de risc, tant per als operaris com per a les
persones usuàries del servei.
L'empresa contractista ha de redactar el pla de prevenció de riscos laborals.
L'empresa contractista desenvolupa tota la seva activitat seguint els criteris de seguretat i
salut laboral que es detallen en el pla de prevenció de riscos laborals elaborat per
l'empresa contractista i aprovat per l’Ajuntament, previ a l’inici de la prestació del servei.
Així mateix les condicions de treball han d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental en el
desenvolupament de les activitats pròpies del servei.
L'empresa contractista ha de disposar de tots el mitjans de senyalització necessaris que
permetin senyalitzar perfectament quan els serveis que s’han de realitzar ho requereixin a
causa de la seva naturalesa o circumstàncies.
L'empresa contractista ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar
qualsevol tipus d’accident. En el cas de trencament d’un contenidor i/o camió, s’haurà
d’evitar el vessament de productes tòxics al medi.
32. SOROLL
Les activitats habituals de recollida de residus no han de produir sorolls o vibracions que
superin els límits permesos per la normativa municipal vigent i per qualsevol altra legislació
aplicable
33. OLORS
S’ha de reduir l’emissió de qualsevol tipus d’olor procedent dels contenidors i/o
maquinària/vehicles/instal·lacions. En el cas que es detectin focus de males olors, s’han de
prendre les mesures necessàries per eliminar-les suficientment.
34. MANTENIMENT I NETEJA
L'empresa contractista és la responsable de la realització de les accions de manteniment
tant si són executades per ella com si ho són per tercers.
En cas que en disposi, l'empresa contractista ha de registrar en el corresponent registre
del sistema de qualitat tots els manteniments realitzats, tant per la pròpia contracta com
per tercers, al material moble i al material immoble descrits en els capítols corresponents.
34.1. Manteniment del material moble
L'empresa contractista ha de mantenir la maquinària en perfecte estat de
conservació i manteniment mecànic. Aquest punt serà valorat especialment,
sobretot pels camions de recollida. Pel que fa a la imatge i a les condicions de
funcionament es compliran escrupolosament les especificacions recollides en
aquest plec.
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L'empresa contractista ha de realitzar les neteges interiors i exteriors en cadascun
dels materials mobles del servei amb les freqüències que es detallen a la taula
següent:
Material

Neteja exterior

Neteja interior

Camions de
recollida

Mínim un cop cada 15 dies

Cada dia, els camions han de quedar
nets en finalitzar el servei, a excepció
de casos justificats.

Contenidors de
fracció rebuig

Mínim un cop al mes, excepte els
Mínim un cop al mes, excepte els
mesos d’abril a setembre, inclosos, que mesos d’abril a setembre, inclosos,
es farà cada quinze dies
que es farà cada setmana

Contenidors de Mínim un cop al mes, excepte els
Mínim un cop cada quinze dies,
matèria orgànica mesos d’abril a setembre, inclosos, que excepte els mesos d’abril a setembre,
es farà cada quinze dies
inclosos, que es farà cada setmana

Taula: Freqüències de neteges del material moble
En el procés de neteja exterior i interior dels contenidors, l'empresa contractista ha
de treballar amb la màxima cura de no esquitxar ni embrutar cap persona, façana,
ni vehicle propers.
L'empresa contractista, en la neteja exterior dels contenidors, a més de netejar
amb aigua i detergent i desodorant a pressió el contenidor, netejarà també l’entorn
del contenidor per eliminar qualsevol rastre de lixiviat o de taca que hagi pogut
deixar el material que hi estigui dipositat.
L'empresa contractista ha de presentar un protocol de manteniment mecànic per a
cadascun dels vehicles o aparells mecànics del servei, tant els que són propietat
municipal com els que puguin ser llogats en el període d’adaptació dels serveis.
L'empresa contractista ha d’executar el protocol de manteniment, amb l'aprovació
prèvia de l’Ajuntament. En aquest protocol cal recollir de quina forma s’identificaran
les incidències en els contenidors i com i quan es repararan. En cap cas es pot
passar un contenidor més de 48 hores avariat.
L'empresa contractista ha de realitzar les petites reparacions amb celeritat i
eficàcia.
L'empresa contractista ha d’evitar en tot moment que el funcionament del servei
pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot pel que fa a aspectes com
soroll, fums i olors.
Els vehicles no poden romandre estacionats en cas que estiguin carregats de
residus, a excepció de casos justificats, i, en cas d’avaria, l’empresa contractista es
compromet a buidar el més aviat possible el camió de recollida sobre un altre,
sense crear molèsties a la població.
34.2. Reposició de contenidors
Els contenidors s’hauran de reposar de manera que en finalitzar el termini del
contracte de serveis el parc de contenidors es trobi en perfecte estat de
funcionament.
A tal efecte, cal que l’empresa disposi permanentment de
contenidors en estoc per a cada fracció per tal d’anar fent les substitucions
oportunes.
34.2. Altres tasques de manteniment
L’empresa contractista ha de netejar, mensualment, amb aigua a pressió i
desodorant l’entorn dels punts de recollida de residus i també altres punts on,
degut a la presència de residus, això sigui necessari a criteri de l’Ajuntament.
En els cas dels equips de contenidors soterrats, es realitzarà les tasques de
manteniment com a mínim amb una periodicitat mensual.
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En cas d’avaria d’un servei de contenidors soterrats, caldrà:
1. impedir l’aportació de materials amb mitjans físics
2. informar per escrit mitjançant un cartell de l’anomalia del servei, la previsió
de reparació i per tant d’entrada en funcionament i de la localització dels
contenidors més propers.
3. disposar de contenidors suplementaris a superfície en el lloc indicat per
l’ajuntament.
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Annex 1. Relació i costos del personal destinat al servei de recollida de deixalles
1. Relació de personal
Categoria professional Contracte
Antiguitat
Salari anual
Cost empresa
Conductor/a

Indefinit

01/07/1996

36.107,34

49.322,63

Conductor/a

Indefinit

02/04/2005

30.825,96

42.108,26

Conductor/a

Indefinit

01/07/2006

30.564,36

41.750,92

Conductor/a

Indefinit

01/07/2006

30.825,96

42.108,26

Peó

Indefinit

02/02/2002

29.941,32

39.971,66

Peó

Indefinit

01/07/200

29.941,32

39.971,66

Peó

Indefinit

02/01/2008

28.772,91

38.411,83

Peó

Indefinit

01/07/2006

29.126,07

38.883,30

Peó

Indefinit

28/03/2007

29.086,95

38.831,08

Peó

Indefinit

01/07/2009

27.824,37

37.145,53

Peó

Indefinit

01/01/2010

27.824,37

37.145,53

Peó

Temporal

01/01/2012

27.242,07

36.967,49

Peó

Temporal
(70,4%)

01/01/2012

19.179,20

26.026,17

Taula: Relació de personal adscrit al servei
Annex 2. Llistat de punts de recollida i contenidors
Afegit a part
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Proposta de criteris de valoració:
Valoració objectiva:
Punts

Criteri

30

Preu
0 punts a qui s'ajusti al preu de sortida i 50 a qui presenti una major baixa

10

Diferencial de preu per deixar d'aixecar un contenidors de fracció resta. Caldrà
especificar quin estalvi de cost tindria el deixar de recollir un dia un punt de recollida
amb un contenidor.
0 punts al valor més baix i 10 a qui estimi un major diferencial de preu. Cal tenir en
compte que aquest valor servirà per calcular el preu de pagar a la concessionària en
cas de reduir la freqüència setmanal d'aixecada de determinats contenidors de fracció
resta.

Millores de valoració objectiva:
Punts
1 (fins
10)

Millora
a

Per cada 1.000€ anuals que es posin a disposició de l'Ajuntament per a realitzar
campanyes d'educació, sensibilització o relacionades amb la inspeccions per concedir
les bonificacions a la taxa de deixalles.

5

Implantar la recollida de les fraccions resta i orgànica porta per porta al barri del
Puigdomí (uns 220 habitatges) amb les mateixes freqüències que a les zones amb
porta per porta. Aquesta millora implicaria també disposar de cubells per a tots els
habitatges i fer el material informatiu necessari per a comunicar als veïns el canvi de
sistema (díptic en color + iman amb els dies i hores de recollida)

5

Implantar la recollida de les fraccions resta i orgànica porta per porta al nord est del
casc urbà, trams entre carrer Montserrat, Pau Picasso, Corts Catalaners, Torres Sayol i
Balmes (uns 250 habitatges) amb les mateixes freqüències que a les zones amb porta
per porta. Aquesta millora implicaria també disposar de cubells per a tots els habitatges
i fer el material informatiu necessari per a comunicar als veïns el canvi de sistema
(díptic en color + iman amb els dies i hores de recollida)

5

Pintar tots els vehicles durant els primers tres mesos del contracte i tornar-los a rotular
convenientment.

Valoració que depèn de judicis de valor:
Punts

Criteri

15

Memòria tècnica.
Es valoraran especialment propostes per aconseguir un servei més eficient des del
punt de vista econòmic i energètic

5

Proposta de maquinària.
Camió de recollida de mobles i renta contenidors

5

Propostes per reocupar el personal si es materialitza una possible reducció d'hores del
personal que realitzi la recollida de la fracció resta

5

Formació del personal.

Millora de valoració en funció d'un judici de valor
Punts

Criteri

5

Complementar la recollida del casc antic a una recollida de cinc fraccions (restaorgànica-paper i cartró- vidre – envasos). Es valorarà la possibilitat d'ubicar illetes de
contenidors aptes per a les característiques dels carrers del casc antic.
En cap cas es valorarà si aquesta millora implica reduir punts de recollida i freqüència
de les fraccions resta i orgànica
Els contenidors o illetes de contenidors per a poder realitzar aquesta millora així com
reparacions i substitucions d'aquests els assumiria l'empresa concessionària sense
sobrecost per l'Ajuntament
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