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0. PRESENTACIÓ
El nou contracte de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Manlleu planteja un
-se com un
dels municipis referents amb el compliment dels objectius mediambientals dels propers anys.
Especialment important i notori és el canvi de model de recollida de residus, que passarà a
prestar-se a través del model de recollida Porta a Porta que durà, a la ciutat de Manlleu, a
esdevenir la major ciutat de Catalunya en implantar un model de recollida tan pioner i
innovador que ha de permetre aconseguir seguir mantenint i millorant el compliment dels
objectius establerts al PRECAT20 i estarà perfectament capacitat per a poder assolir els
objectius plantejats per la Unió Europea pels anys 2025 i 2030.
La participació de tots els agents implicats en aquest canvi és un aspecte bàsic del projecte.
que arrencarà en les
fases inicials del projecte per tal de poder intervenir, millorar les línies de treball plantejades i
veïns,
representants dels departaments (benestar social, activitats econòmiques, etc.)
Manlleu és un municipi amb un teixit social complex, motiu pel qual la coordinació amb el
icació i relació dels col·lectius
vulnerables del municipi. Destacar a quatre grans entitats que formaran part del projecte:
Associació Dones Solidàries, La Mesquita, Creu Roja i Càrites.
Les entitats citades treballen amb diferents comunitats: col·lectius de migrants, persones
element bàsic per poder canalitzar la informació, resoldre els dubtes i escoltar les necessitats
dels usuaris del nou model.
El nou contract
inclourà accions tals com:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agenda 2030.
La millora de la recollida selectiva de residus (Manlleu Recicla!).

La Cartera de serveis socials de Manlleu.
Temps X Temps.
Transparència Manlleu.
ó les principals mesures previstes en cada acció:

0.1. AGENDA 2030
L'Ajuntament de Manlleu està compromès amb el compliment dels objectius legals establerts
a l'Agenda 2030, les Directives europees i al propi PRECAT. La seva pretensió és
desenvolupar un model que possibiliti l'avanç de l'índex de recollida selectiva de residus.
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Aquest és un dels objectius del projecte: demostrar la capacitat del model en la seva
El plantejament del projecte inclou la voluntat de permanència del model en el futur. En
aquest sentit destacar aspectes com:

(PAM) 2019-2023 que defineix els objectius de manera emmarcada en els ODS
(Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l'Agenda 2030 (on la sostenibilitat és
factor clau) i és integrant de la Xarxa de pobles per a la Sostenibilitat.
ives
europees, la planificació autonòmica i, pròximament, la nova llei de residus.
realitzat els càlculs dels costos econòmics del nou model tenint en compte la previsió

nt es
del temps.
selectiva en altres municipis amb un sistema porta a porta ha estat un dels elements

0.2. MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS (MANLLEU
RECICLA!)
L'Ajuntament de Manlleu va aprovar al 2016 el seu Pla Local de Prevenció (PLP) on s'aposta
per planificar i aplicar una estratègia per aconseguir arribar als objectius de reducció de
residus municipals generats. Aquest Pla inclou la participació i sensibilització dels diferents
agents econòmics i les entitats de Manlleu i la incorporació de valors, nous hàbits i actituds
de consum més sostenibles.
Manlleu aposta per la recollida selectiva de residus amb la campanya
,
mitjana catalana. Les diferents recollides de les que disposa el municipi són:
Recollida selectiva de les fraccions domèstiques de resta, matèria orgànica,
multiproducte i vidre.
quals es facilitar la recollida selectiva
Recollida separada de paper i cartró dels usuaris comercials per complir la normativa
domèstica.
Recollida de voluminosos a domicili i servei de repàs dels abandonats a la via
pública.
recollida, es recullen separadament a la deixalleria municipal.
Tot i això, des de l'Ajuntament de Manlleu es volen dur a terme un seguit d'accions per tal
d'educar i conscienciar a la ciutadania sobre la generació de residus i la reutilització dels

béns i elements dels que es disposa. Per aquest motiu, es preveuen cinc línies d'actuació en
les que es promocionen algunes activitats que ja es produeixen, de les quals se'n vol obtenir
més informació a nivell municipal, i la creació de noves activitats per tal de millorar l'actuació
dels ciutadans envers el medi natural. Així doncs, les línies a desenvolupar en funció del flux
de residu són:
Matèria orgànica: per pal·liar el malbaratament alimentari es realitzaran activitats
educatives.
Paper i cartró: per a fomentar i potenciar la reutilització i estalvi, es proposen les
següents activitats: creació de nous punts d'intercanvi de llibre, reduc
treballadors.
Envasos lleugers: fomentar l'ús d'elements reutilitzables (bosses reutilitzables o
compostables, caixes reutilitzables, carmanyoles...) en comerços a partir del
cobrament o estalvi de l'element en la compra, en empleats municipals i en actes
públics (estratègia plàstic zero).
Altres fraccions: per tal d'afavorir l'intercanvi i allargar la vida útil dels elements, es
proposen les següents accions: promocionar la reparació de béns i productes a partir
de la creació d'un espai i tallers per a aprendre a reparar objectes (bicicletes, etc.) i
promocionar l'intercanvi de roba a partir del programa Temps x Temps.
De forma transversal, Manlleu participarà activament a la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus, executant accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

0.3. REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI
Des de l'Ajuntament de Manlleu es va posar en marxa el banc d'aliments
, aliments
solidaris, amb l'objectiu de poder proporcionar ajut alimentaris per a col·lectius desfavorits i
en exclusió social, fa 5 anys aproximadament. El banc es nodreix del programa d'excedents
de la Unió europea i de la Fundació banc d'aliments de Barcelona, que proporcionen menjar
fresc (com fruita) i menjar envasat (producte no fresc). També els comerciants de la zona
fan donacions puntuals de determinats productes.
L'any 2019 es replanteja el projecte, el qual vol donar, per una banda, més protagonisme a
les persones beneficiàries, i per l'altre, potenciar la lluita contra el malbaratament alimentari
potenciant molt més la recollida de menjar fresc als supermercats i mercats municipals. A tal
efecte, es va adquirir una càmera frigorífica i s'està planificant l'adquisició d'una furgoneta
frigorífica per al servei a través de donacions de vehicles de segona mà o bé adquisició d'un
nou vehicle.
A través d'algun pla d'ocupació de persones en risc d'exclusió social o de col·lectius aturats
de llarga durada més grans de 45 anys i amb la implicació de beneficiaris del propi projecte,
es durà a terme una campanya dirigida als diferents comerços d'alimentació a fi i efecte de
potenciar els donatius al Sarró d'aquells productes que ja no tenen sortida en el seu negoci
habitual, però que poden ser aprofitats des d'altres projectes com el Sarró. Està previst
elaborar i distribuir uns distintius per els comerços adherits a aquesta iniciativa per tal
d'afavorir el seu reconeixement públic i la seva col·laboració i implicació.
Manlleu
malbaratament alimentari) i el Mercat dels llençats (on hi ha intercanvi de productes que no
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0.4. PLA D'ACCIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT DE
MANLLEU
És el pla que defineix l'estratègia energètica de Manlleu i recull les accions a desenvolupar en
els diferents àmbits del municipi: ciutadania, empresa i Ajuntament.

0.5.
er les coses que
contracta per aconseguir un millor servei per a la ciutadania.

0.6. CARTERA DE SERVEIS SOCIALS DE MANLLEU
cials pels seus ciutadans que inclou des de
Aquesta cartera inclou serveis per

0.7. TEMPS X TEMPS
presenta el programa de Temps x Temps, el qual és un intercanvi gratuït de coneixements i
habilitats

0.8. TRANSPARÈNCIA MANLLEU
facilitar l'accés, el coneixement i la comprensió de la informació institucional i organitzativa,
econòmica i pressupostària, jurídica, de programació i planificació, contractual i subvencional

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), té per objecte regular,
ordenar i establir les condicions tècniques que han de regir la contractació dels serveis
públics de la recollida de residus, neteja viària i recollida de voluminosos de Manlleu.
S'entendran com a prestacions dels nous serveis les següents:
Recollida i transport de les tres fraccions domèstiques (multiproducte, matèria
orgànica i resta) amb un servei de recollida PaP.
Recollida i transport de les tres fraccions comercials (multiproducte, matèria orgànica
i resta) amb un servei de recollida PaP.
Recollida i transport de les tres fraccions industrials (multiproducte, matèria orgànica i
resta) amb un servei de recollida PaP.
Recollida de la fracció vidre en element de contenció.
Servei de repàs de rutes.
Servei de rentatge i manteniment dels elements de contenció de les àrees

ubicades a les zones amb habitatges dissemina
servei).
Servei de neteja viària.
Servei de recollida de voluminosos.
Servei de campanyes de comunicació.
Servei de qualitat i control del servei.

2.5.1 Abast del

percentatge de recollida selectiva i millorar la separació dels residus en origen, a part de
ANNEX 1. DADES
ACTUALS DEL SERVEI, informació sobre els resultats del servei actual de recollida
(caracteritzacions, pesos de recollida i treball camp realitzat durant el juny del 2020).
Aquest annex també inclou la taula amb les dades que anualment es requereixen des dels
Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de BCN i que hauran de ser aportades
per les empreses adjudicatàries dels Lots 1 i 2.
aplicar per
implantar un model de gestió de residus plantejat dintre el marc de la compra pública
innovadora. Aquests inclouen aspectes com el canvi de sistema de recollida, la implantació
de mecanismes d'individualització de les aportacions i un model de gestió basat en la millora
contínua.
de sistemes informatitzats de control i gestió de la informació i del control del servei
litat que han de permetre la optimització del nou
servei de recollida de residus i neteja viària i del conseqüent estalvi de costos en el personal.
de Contractes del Sector Públic - de manera que la seva realització es pugui dur a terme de
dos lots diferents:
Lot 1. Servei de recollida de residus i neteja viària.
Lot 2. Servei de recollida de residus voluminosos.
als diferents Lots amb els que es divideix la present licitació.

1.1. ÀMBIT TERRITORIAL
prendrà el municipi de Manlleu. Veure
ANNEX 2. ÀMBIT TERRITORIAL DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS amb la delimitació de

1.2. LOT 1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
El Lot 1 estableix les condicions per les quals s'ha de regir la prestació del servei públic de
recollida de residus (domèstics, comercials i industrials) al municipi de Manlleu així com el
de recollida basat en el PaP de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte. La
fracció vidre es continuarà recollint a través del sistema de recollida amb càrrega vertical.
Servei de neteja viària.
Repàs de rutes de les diferents fraccions.
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tancades i del mercat municipal.
Adquisició dels diferents elements de contenció a utilitzar dins del servei de recollida
(PaP i càrrega superior) així com de tots els elements mòbils dels diferents serveis
de recollida de residus i neteja viària. Concretament, en aquest lot es fixen les
característiques dels elements de contenció necessaris per dur a terme la recollida
PaP tant a nivell domèstic com comercial i industrial, així com les condicions del
lliurament dels mateixos.
disseminats.
Campanyes de comunicació per la implantació del nou servei.
Servei de qualitat i control del servei.
apartat 2. LOT 1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

1.3. LOT 2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS
El Lot 2 estableix les condicions per les quals s'ha de regir la prestació del servei públic de
recollida de residus voluminosos a Manlleu, així com el seu transport fins a la deixalleria de
Manlleu.
El servei que es planteja en aquest Lot tindrà dos objectius basics a tenir en compte:
Objectiu ambiental: es potenciarà que durant la fase de recollida es realitzi una
gestió dels elements per tal de que, en els casos que sigui possible, pugui haver-hi
una reutilització o preparació per a la reutilització posterior (en funció de la voluntat
del posseïdor). Per aquest motiu, el servei incorporarà aspectes logístics (com per
exemple la tipologia de vehicle), formatius o els que considerin necessaris per al
desenvolupament de l'activitat.
Objectiu social: s'incorporaran criteris socials com a condicions d'execució del
contracte tal i com queda especificat al PCAP.
ents
serveis de recollida de residus voluminosos. El desenvolupament de les característiques de
apartat 3. LOT 2. SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS VOLUMINOSOS .

1.4. IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI
les fases que es descriuen a continuació.
1.4.1. Fases del contracte
Adjudicació del servei (novembre 2021).
Les empreses adjudicatàries dels dos lots començaran els tràmits per poder
implantar els nous serveis de recollida de residus, neteja viària i recollida de
voluminosos (compra de maquinària, vehicles, elements de contenció, procés de
subrogació i contractació de p

Inici del servei (1 de febrer de 2022).
8.3.2 Tasques a realitzar en
la fase de pre-implantació. La resta de serveis de recollida i neteja viària seran

Fase 0 (1 de març de 2022).
1 iniciarà el nou servei de recollida PaP comercial i
viària. La recollida domèstica es realitzarà segons sistema de recollida actual en
contenidors, amb mitjans de ll

tjans materials i humans emprats.
En aquest moment també es posarà en funcionament el sistema de control de la
generació de residus dels usuaris comercials i industrials del nou servei de recollida
PaP, tot i que el pagament per generació (en endavant PxG) està previst implantar-lo
al 2023 (veure apartat 2.4 PAGAMENT PER GENERACIÓ).
servei de repàs de tardes a partir de 01/05/2022.
el 31 de març de 2022.
iniciarà la prestació del servei de
3
LOT 2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS.
Fase I (1 d

2022): inclourà la continuació de les tasques de les fases

residencial externa del municipi, però no la zona centre (veure ANNEX 2.2 FASES
DE DESPLEGAMENT DEL SERVEI PaP). El servei de PxG començarà a implantarse en aquesta zona però sense aplicació de la taxa regulada per l ordenança que
entrarà en vigor el 2023.
Fase II (1 de juny de 2022): inclourà la continuació de les tasques de les fases

els usuaris (domèstics, comercials i industrials). El servei de PxG començarà a
implantar-se en aquesta zona però sense aplicació de la taxa regulada per
l ordenança que entrarà en vigor el 2023.
Fases posteriors:
o A partir de 2023: es preveurà la implantació del PxG als usuaris industrials i
comercials i també als usuaris domèstics.
4.1.2 Tractament de les
inversions on queda detallat tot el calendari previst per a les amortitzacions dels diferents
equips dels serveis.
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ANNEX 2.2 FASES DE DESPLEGAMENT DEL
SERVEI PaP, on es delimiten les zones i barris que es veuran afectats per cada una de les
1.4.2. Implantació del nou servei
Durant les diferents fases del contracte es desenvoluparan totes les tasques necessàries per
poder iniciar correctament els serveis objecte del present PPT.
Les empreses
Plec de Condicions Administratives Particulars (en endavant PCAP), com i quan es duran a
ei.
continuació:
1.4.3.
desenvoluparan les tasques de cada un dels serveis a incorporar en cada una de les fases
a.
1.4.4.
lateral) i, per tant, existeixen diferents elements de contenció. La càrrega superior, donat
que correspon a la fracció vidre que continuarà prestant-se a través de contenidor en
superfície, es mantindrà a la via pública. En canvi, les fraccions resta i matèria orgànica que
es presten en càrrega posterior i la fracció multiproducte que es realitza amb càrrega lateral,
desapareixeran de la via pública i caldrà realitzar un procés de retirada dels corresponents
contenidors.

De la mateixa manera, es valorarà que les empreses licitadores ofereixin la retirada i gestió
nt
utilitzats pels usuaris industrials/comercials.
1.4.5.
La campanya de comunicació per la implantació del nou servei de recollida PaP també serà
partat 8 CAMPANYES DE
COMUNICACIÓ

2. LOT 1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
2.1. OBJECTE DEL LOT
L'objecte d'aquest Lot 1
prestació del servei públic de recollida PaP domèstica, comercial i industrial de residus, el seu

icipi de
Manlleu.
en el PaP de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte. La recollida de la fracció
vidre continuarà prestant-se a través del sistema de recollida amb càrrega vertical i
contenidors en vorera.

2.2. ÀMBIT FUNCIONAL
La gestió del servei comprendrà les prestacions que es relacionen a continuació, que
s'entendran incloses necessàriament en el preu ofert i que seran d'aplicació sigui quina sigui
la quantitat de residus a recollir i transportar pel que respecte als serveis de recollida de
residus, així com de la superfície sobre la qual aplicar els diferents tractaments de neteja
viària.
S'entendran com a prestacions del servei les següents tasques:
Recollida i transport de les tres fraccions domèstiques (resta, matèria orgànica i
multiproducte) amb un servei de recollida PaP.
Recollida i transport de les tres fraccions comercials (resta, matèria orgànica i
multiproducte) amb un servei de recollida PaP.
Recollida i transport de les tres fraccions industrials (resta, matèria orgànica i
multiproducte) amb un servei de recollida PaP.
Recollida i transport de la fracció vidre (domèstica, comercial i industrial) amb un
servei de recollida amb càrrega vertical.
Servei de repàs de rutes.
Servei de rentatge i manteniment dels elements de contenció de les àrees tancades
Adquisició i subministrament dels diferents elements de contenció.
Servei de neteja viària
Campanyes de comunicació per la implantació del nou servei i les campanyes
periòdiques anuals.
Servei de qualitat i control del servei.

2.3. DESTÍ DELS MATERIALS RECOLLITS
llits a
Manlleu:
Matèria orgànica
Orís (planta de compostatge).
Resta
controlat).
Multiproducte: planta comarcal de triatge situada a Vic.
Vidre: planta de reciclatge de vidre de Santos Jorge, SA situada a Mollet del Vallès.
permanentment, el destí dels residus en funció dels gestors i la disponibilitat de plantes
km.
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El lliurament dels residus al centre de tractament designat es realitzarà complint totes i
cadascuna de les condicions tècniques que s'estableixin per a la seva acceptació.

2.4. PAGAMENT PER GENERACIÓ DE RESIDUS
fórmules per a la reducció de la quantitat de residus generats, així com per incrementar els
europeus actuals i futurs.
corresponsabilitat ciutadana introduint el pagament per generació i impulsar, per tant, una
nova fiscalitat basada en la generació de residus. Aquest PxG estarà associat als hàbits i
responsabilitat dels usuaris respecte dels residus que generen i la seva conducta.
La unitat de gestió pel pagament serà l'habitatge o l'activitat econòmica (comerç o servei) ja
que es disposarà de la informació individualitzada que proporcionaran els sistemes
6.1
dels elements de contenció).
La taxa d'escombraries tindrà una part fixa que serà constant i serà definida en funció de
diferents paràmetres de l'usuari:
Ciutadà: habitatge buit, de segona residència, superfície, etc.
Gran productor: categoria de l'activitat comercial o industrial, superfície de
l'establiment, etc.
La part variable estarà determinada per les aportacions dels usuaris que estaran
disponibles a partir del control de participació. Les fraccions que estaran incloses en el
sistema de pagament per generació són aquelles en les que es realitzarà la mesura directa
de les aportacions de l'usuari identificat prèviament:
Usuaris domèstics: resta, matèria orgànica, residus vegetals (únicament als usuaris
generadors que disposin de contenidor específic) aportacions a la deixalleria i
Usuaris comercials i industrials: resta, matèria orgànica i multiproducte1.
En el cas de les aportacions d'altres fraccions a les deixalleries, també tindran efecte sobre la
determinació de la taxa i es comptabilitzarà a l'indicador com una única fracció.
Així mateix, en el cas dels usuaris domèstics, també tindrà efecte el nombre de vegades que
aquests accedeixin a les à
Per tant, el total de fraccions que es comptabilitzen a l'indicador són sis: matèria orgànica,
resta, fracció vegetal, multiproducte (paper i cartró, envasos lleugers), aportacions a la

es repartiran a domicilis, comerços
i activitats industrials.

La fracció multiproducte inclou els fluxos de paper i cartró i envasos lleugers, per tant, es considera
que la incorporació del multiproducte al càlcul del sistema de pagament per generació correspon a la
inclusió de dues fraccions a l'indicador.

1

Serà necessari que els vehicles de recollida portin embarcat un sistema electrònic
el màxim grau de confiança tècnica i que les dades no puguin ser manipulades (veure
apartat 6 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL).
També es tindran en compte altres variables de càlcul com les incidències associades a la
unitat de gestió (habitatge o activitat econòmica). Les incidències podran afectar al valor de
la taxa. Es determinarà el nombre d'incidències a partir del qual l'usuari veurà incrementat
l'import de la taxa.
Amb les dades d'aportació per cada fracció, i aplicant reglatge i la part fixa, es calcularà la
taxa de gestió de residus individual per cada usuari. Es recompensen així les bones
pràctiques en la gestió dels residus.
De manera complementària es mantindran determinades bonificacions per aspectes
socioeconòmics dels usuaris (en el cas de la ciutadania).
La implantació dels sistemes de control per la implantació del PxG es farà durant la Fase 0
pels comerços i indústries i durant les Fases I i II per als usuaris domèstics (veure apartat
1.4.1 Fases del contracte), tot i que des de la campanya informativa de la fase 0 ja
.

2.5. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMÈSTICS
2.5.1. Abast del servei
El servei comprendrà la recollida selectiva PaP, càrrega i transport fins a planta de
tractament de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte situades al portal de cada
un dels habitatges unifamiliars i plurifamiliars del municipi de Manlleu, així com les àrees
d'aportació tancades destinades als diferents habitatges disseminats del municipi. La
recollida de la fracció vidre continuarà prestant-se a través del sistema de recollida amb
càrrega vertical amb contenidors en vorera.
També inclourà la recollida de:
Tèxtil sanitari: bolquers, compreses, tampons i petits residus de cures domèstiques i
restes de materials absorbents dels excrements de mascotes domèstiques.
Restes vegetals: dins d'aquest grup de residus s'inclouen totes les restes vegetals
de mida petita provinents del manteniment de jardins particulars (fullaraca, gespa
segada, arrels, petits branquillons, fulles i flors seques,...) que hi pugui haver en els
domicilis particulars dels usuaris.
de 8.593.
En termes generals, els models de disposició dels residus per la recollida PaP domèstica
seran dos:
Fraccions resta i matèria orgànica: en cubells.
Fracció multiproducte: en bossa de plàstic estandarditzada semitransparent.
Les escombraries es deixaran a la vorera davant del portal de cada usuari del servei.
El buidat dels cubells es realitzarà sempre amb molt de compte per no embrutar les voreres i
les calçades, havent de procedir immediatament a la neteja dels residus que puguin abocarse durant les operacions de càrrega. Per a tal fi, els vehicles de recollida hauran d'anar
proveïts del material o utensilis de neteja necessaris. Un cop buidats, els cubells i/o bujols es
deixaran davant del portal i sempre ben tancats (nansa autoblocant passada pel cas dels
cubells autoblocants).
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dies que no es rec
independent ubicat sota de la caixa recol·lectora del vehicle complint amb les freqüències
Les restes vegetals es consideren com a matèria orgànica per tant, es recolliran seguint el
mateix calendari i freqüència que aquesta fracció. Els usuaris podran dipositar les seves
restes vegetals dins del cubell ambivalent junt amb les seves restes orgàniques o, en els
osar de bujols de 120 o 240 litres per
dipositar-hi aquestes restes. No caldrà dipositar-les dins de bosses compostables. Podran
El treball de camp realitzat en els blocs plurifamiliars ha permès determinar que el sistema
títol informatiu, es presenta ANNEX 4. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA DEL MUNICIPI DE
MANLLEU i l
A per tal de que les
on
es presenten les ubicacions dels contenidors que actualment hi ha al municipi de Manlleu.
Pel que fa a la recollida als habitatges disseminats, aquesta es realitzarà amb àrees
uari.
ANNEX 3 UBICACIÓ DE
).
del 31 de març de 2022, tal i

Les t

1.4.1 Fases del contracte.
estes àrees es preveu garantir el servei a tots els habitatges aïllats

les àrees tancades per tal de poder-hi accedir i per poder obrir els elements de contenció
utilitzats).
L
car-se cada
vegada que facin ús de la deixalleria.

Els vehicles carregats no podran romandre estacionats en cap zona d'ús públic del municipi.
tractament corresponent el mateix dia de la seva recollida. En cap cas les escombraries i
productes podran ser dipositades en un altre lloc ni romandre dins de les caixes
recol·lectores dels vehicles de transport d'un dia per un altre.
La planta de destí per cada fracció és la que es troba especificada en el punt 2.3. DESTÍ
DELS MATERIALS RECOLLITS.
També es prendran les mesures oportunes per tal de minimitzar la generació de soroll, tant
en el moviment dels elements de contenció com en el seu buidat dins la tremuja del vehicle

recol·lector. Es preveu que els elevadors dels camions recol·lectors siguin elèctrics, amb
modificats al llarg de la contracta en funció de l'increment d'usuaris, a petició dels serveis
tes a aquesta recollida domèstica
degut a desplegaments addicionals o per necessitats del servei. També podrà modificar la
-se als nous requeriments i assumirà la prestació del servei fins a un
modificació del preu del contracte i, per tant, aquest augment es considerarà inclòs dins del
4.3. Elements de contenció
amb e
2.5.2. Horaris i freqüències de recollida
Les freqüències previstes de prestació del servei són les que es detallen a la taula següent:

Taula 1 Freqüències de la recollida
domiciliària
Fracció
Matèria orgànica i restes vegetals de mida
petita
Multiproducte
Vidre
Resta
Tèxtil sanitari

Freqüència de recollida
3 dies a la setmana
2 dies a la setmana
Quinzenal
1 dia a la setmana2
7 dies a la setmana

rc del present Lot.
tècnics municipals.
La recollida de la frac
multiproducte.

Taula 2 Horari previst recollida PaP
domiciliària
Fracció
Resta, matèria

Horari de recollida
Nocturn (a partir de les 22h)

2

contracte si les condicions de prestació del servei així ho possibiliten.
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Fracció
orgànica i
multiproducte
Vidre

Horari de recollida

Diürn (a partir de les 9h)

recolliran conjuntament amb aquesta fracció el dia que correspongui. Els dies que no es
amb un adhesiu i situada damunt el cubell (però mai dins).
Les restes de jardineria de mida petita no llenyosa (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.) es
recolliran juntament amb la fracció orgànica.
-se la recollida nocturna.
modificacions previstes a través de cartes informatives i/o cartells recordatoris.
mb les previsions de
recollida que inclourà les especificitats dels dies festius. Aquest calendari serà acordat entre
Manlleu mitjançant un calendari en paper, el disseny i edició del qual serà responsabilitat de
utilitzaran exclusivament els habitatges disseminats i, de manera limitada i esporàdica, la
detallar per la resta de la recollida domèstica.
2.5.3. Rutes i equips de recollida
Cada empresa licitadora ha de proposar de forma detallada les rutes i itineraris previstos i els
equips, justificant els rendiments i la idoneïtat en base a la logística i a les característiques
del municipi objecte del servei. Així, en cas que es proposin solucions específiques per
determinats sectors com zones amb carrers estrets, etc., caldrà especificar-ho en la memòria
10 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
En aquest
comunicació que hauran de complir les empreses adjudicatàries.
El coordinador tècnic de l
apartat 6
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
amb el qual entregar-la, en funció de nous requeriments que puguin aparèixer durant el
transcurs del contracte, sense que les empreses puguin reclamar cap contraprestació
addicional.
ons
mòbils i permisos que correspongui a fi i efecte que aquest pugui accedir a tota la informació
que es requereix en aquest capítol. Aquest material anirà a càrrec de les empreses
adjudicatàries.

2.6. Propietat i control de la informació
Tota la informació generada i processada per les empreses adjudicatàries (excepte dades
responsabilitat exclusiva de les adjudicatàries. També serà responsabilitat seva que
informació del servei que consideri rellevant i a les bases de dades dels sistemes

2.7. Seguretat i protecció de les dades
de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO 27000.
Les empreses adjudicatàries, durant tota la vigència del contracte, donaran compliment als
requeriments normatius vigents en matèria de seguretat, protecció de dades i política de
adequacions o modificacions vinculades als requeriments per al compliment legal de la
Plataforma de gestió i control i de les aplicacions informàtiques pròpies de les adjudicatàries
aniran al seu càrrec.

2.8. Requeriments respecte la informació a enviar
à el més detallada
possible i les dades referents als recursos desplegats en el territori estaran georeferenciades.
Els recursos materials utilitzats per les empreses adjudicatàries disposaran de dispositius per
a la seva identificació, localització i per a la monitorització del seu funcionament. La
informació que generen els dispositius embarcats en els vehicles (identificador, ubicació
instantània, velocitat, consum, altres, etc.), la dels elements de contenció (codi identificador,
ubicació, identificació
ls
sistemes municipals. Les dades GPS dels recorreguts reals dels equips de treball i dels
empreses adjudicatàries, a un sistema extern que estarà aprovat prèviament per
Tots els vehicles del servei, inclosos els carretons porta bosses, disposaran de dispositius de
localització i posicionament GPS. Els elements de contenció podran tenir diversos codis que
els identifiquin de forma unívoca i incorporaran dispositius RFID o altres solucions similars
que permetin la identificació més automàtica possible.
La informació sempre serà detallada i estarà actualitzada per tal de que els serveis tècnics de
planificades i realitzades durant el dia. Caldrà que tota la informació es pugui analitzar a
nivell de ciutat, sector, districte, barri i tram de carrer.

2.9.
estàndards tecnològics a utilitzar, seran els que d
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Les empreses adjudicatàries hauran de disposar dels recursos materials, humans i tècnics
necessaris per establir aquestes connexions i mantenir-les durant les 24 hores del dia i els
te.
sistemes informàtics de les empreses adjudicatàries en el sistema municipal estaran inclosos
en les ofertes presentades per les empreses licitadores.
Donada la durada del contracte i la ràpida evolució de la tecnologia, aquests mecanismes
istemes

dades de forma immediata o en temps real.
En aquesta línia, es potenciaran mecanismes de comunicació basats en interfícies tipus
(en endavant API). La
forma de comunicació estàndard serà via
, és a dir, es basarà en models de comunicació
de publicació/subscripció.
Les empreses adjudicatàries hauran de comprovar que els sistemes municipals reben les
dades procedents dels seus sistemes o dispositius. En el supòsit en què això no succeeixi,
hauran de guardar aquestes dades per tal de tornar-les a enviar quan la comunicació sigui
dades arriben finalment als sistemes municipals.
Per aquest tipus de comunicacions,
que contingui parcial o totalment la
informació vinculada a la contracta serà susceptible de ser requerida per a connexió directa.
La utilització de mecanismes de comunicació
via
, on el sistema client interroga al
servidor sobre possibles canvis, només es farà en situacions concretes i determinades per

informàtiques que siguin necessàries per donar continuïtat la prestació del servei i que hagin
estat desenvolupades específicament per les empreses adjudicatàries durant el transcurs del
contracte.

2.10. Informació a registrar i comunicar per part de les adjudicatàries
La informació mínima dels treballs realitzats que les empreses adjudicatàries hauran de
contracte, és la
que es detalla a continuació:
Mensualment
Tones gestionades, amb els seus corresponents albarans de gestió, de cadascuna
de les fraccions transportades.
Desviacions respecte a la planificació prevista inicialment pel que fa a tots els serveis
contractats.
Estat dels manteniments dels mitjans materials de la contracta (elements de
contenció equips mòbils).
Incidències amb el tipus de residu recollit.

Pla de personal (incidències, baixes,...)
Gestió dels residus recollits amb la inclusió de tots els albarans de control de pes i
trasllat dels residus.
servei o que justifiqui la feina realitzada.
Diàriament
Full de registre o comunicat de servei diari dels serveis realitzats
A més, les adjudicatàries estaran obligades a lliurar tots els informes i estudis relacionats
amb el servei que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament.
Les empreses adjudicatàries hauran d'adaptar la planificació dels treballs a partir de:
La planificació inicial d'itineraris, tant de les recollides com dels tractaments de
neteja, i de manteniments de materials relatius a les prestacions repetitives.
Les optimitzacions trimestrals del conjunt i de cadascun dels serveis.
Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment.
apareixen abandonats a la via pública com a conseqüència de mals hàbits de la
ciutadania, i de runes abandonades a la via pública.

2.11. Altres informacions a entregar
2.11.1. Plànols i quadrant de programació associats al servei
Les adjudicatàries mantindran i actualitzaran tots els plànols associats als serveis objecte
a, com els de neteja viària
(plànols de cada recorregut, sector, etc.) i els de distribució dels elements de contenció de
cada fracció dels residus.
Qualsevol modificació en la programació dels serveis que es consolidi al llarg del contracte
ctualització a la plataforma de control del servei per part de les adjudicatàries.
Totes les actualitzacions (de serveis, de planificació de serveis i de plànols) hauran de ser
tzació de tota aquesta informació es farà amb la freqüència que pertoqui, sota la
responsabilitat de les adjudicatàries, tenint en compte que no fer-ho pot comportar
ei, el
grau de compliment de la prestació dels serveis. Per tant, les desviacions que es produeixin
lamar penalitzacions en la

facturació.
2.11.2. Gestió de documentació del transport de residus

Les adjudicatàries realitzaran les gestions necessàries per obtenir i actualitzar tota la
documentació necessària pel transport de cadascuna de les fraccions dels residus municipals
, i incloent també els contractes de tractament de residus (art. 5),
tipologia de residus.
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Les adjudicatàries entreg
tractament corresponents a cada fracció de residus recollits el mes anterior. Tota la
2.11.3. Memòri
Anualment, els coordinadors tècnics dels serveis entregaran als serveis tècnics municipals
una memòria en format .pdf (així com una versió editable del mateix document) mitjançant
el gestor documental de la plataforma de gestió i control del servei, o bé per altres mitjans
La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Relació

per tipologia de servei de recollida. Les

les diferents plantes de tractament de residus. El registre facilitarà, com a mínim, la
següent informació:
o Planta destí.
o Matrícula.
o
trada.
o
o Fracció.
o Pes entrada.
o Pes sortida.
o Pes lliurat.
Totes les matrícules que apareguin en aquest registre han de correspondre a
vehicles els quals es pugui demostrar (ja sigui mitjançant controls de presència o
consulta de comunicats d
plantes de tractament de residus. Els serveis tècnics municipals hauran de poder
consultar el registre en qualsevol moment.
contenció
servei a partir de la identificació dels elements de contenció que es desbordin
habitualment; el que habitualment es recullin buits i/o els que habitualment presentin
més residus fora o impropis dins.
Valoració de la recollida PaP comercial i domèstica (a partir del moment de la

o
icació, fraccions que es recullen, etc.).
o
exclusiu, no utilitzen o utilitzen molt poc els serveis de recollida porta a porta
(per fraccions).

presenten un potencial de millora
significatiu en termes de qualitat de les fraccions lliurades.
Valoració del servei de recollida a les àrees tancades de contenidors: inclourà
o

dels següents ítems:
o
o
contenció
ies amb els
tancaments: bosses fora de les àrees, impropis, altres mancances i oportunitats de
millora.
Propostes de millora per augmentar la qualitat dels serveis de neteja viària.
dels serveis de recollida de residus i neteja
viària:
o Nombre i relació de mitjans humans i materials adscrits i no adscrits al servei.
o Altes, baixes i noves incorporacions.
Valoració del Pla de formació del personal.
Indicadors de consums anuals:
o Litres de gas-oli, gasolina o biodièsel consumits pels vehicles convencionals.
o KWh consumits pels vehicles elèctrics.
o
o KWh de les instal·lacions fixes.
o Altres.
Indicadors del personal adscrit al servei
o Nombre total de persones treballadores:
Número total.
Número de dones.
Número de persones de nacionalitat estrangera.
Número de persones amb disminució.
Número de contractes bonificats.
o Antiguitat dels treballadors.
o Hores anuals de formació.
o Accidents laborals.
o Hores de baixa laboral.
o Hores laborables totals.
Altra informació que els serveis tècnics municipals sol·licitin.
2.11.4. Memòria anual del servei per la ciutadania
viària i per tal de traslladar a la ciutadania els resultats dels seus esforços envers la millora
de la recollida selectiva, anualment les empreses adjudicatàries elaboraran una memòria en
format .pdf (així com una versió editable del mateix document) amb les principals dades i
resultats registrats en els serveis.
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La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Tones de residus recollits pels diferents serveis de recollida (domèstica i comercial)
diferenciant per fracció (inclosos els voluminosos).
Evolució de la
representada amb gràfiques.
Potencial de millora de la recollida actual.
Potencial del millora de la neteja viària.
Relació de mesures a dur a terme per part de la ciutadania per millorar la recollida
selectiva.

Altres.
comunicació que consideri oportuns.

2.12. Requeriments de comunicacions externes
Les empreses adjudicatàries disposaran dels recursos materials necessaris per a la connexió
Aquesta connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions
municipals es faran a través de les connexions que es considerin adequades i respectant tots
els protocols de seguretat establerts. En tots els casos, els costos derivats de la contractació
Les empreses seran les responsables de custodiar correctament els certificats digitals lliurats
per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada
personals individuals lliurats al seu personal pel desenvolupament del producte o servei. La
DOCUMENTACIÓ A PRESEN

.

2.12.1. Criteris de qualitat de les fraccions recollides
la recollida del residus del porta a porta seran els següents:
La coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb la fracció
que correspon ser recollida segons el calendari establert.
de recollida (un 5% en el cas de la FORM).
consideracions següents:
Matèria orgànica: es considerarà un material apte aquell que es trobi dins una bossa
compostable i contingui únicament restes orgàniques compostables, és a dir, restes
de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i

susceptibles de degradar-se biològicament. Per fer-ne la valoració els operaris
hauran de fer un reconeixement visual del material lliurat i hauran de sospesar la
bossa compostable per fer-ne una valoració del pes. Només caldrà fer una inspecció
La fracció de matèria orgànica podrà incloure restes vegetals de mida petita
(fullaraca, gespa segada, arrels, petits branquillons, fulles i flors seques,...). Aquestes
r aquells habitatges
que disposin de jardins particulars. No caldrà dipositar-les dins de bosses
Per volums majors, caldrà transportar els residus a la instal·lació de la deixalleria del
municipi.
Multiproducte: es considerarà un material apte aquell que contingui envasos
metàl·liques, brics, safates, bosses de plàstic o metal·litzades, malles de plàstic i
altres residus de naturalesa assimilable) i tot aquell paper i cartró que no formi part
Les bosses que contenen aquestes deixalles tenen, en termes generals, molt volum i
poc pes. Per fer-ne la valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual
del material lliurat i hauran de sospesar la bossa. Només caldrà fer una inspecció
Tèxtil sanitari (bolquers, compreses, tampons i petits residus de cures domèstiques)
: únicament es recolliran aquelles bosses
Fracció resta
que no sigui tipificable com a envasos de vidre, plàstic, metall o matèria orgànica i no
componen la fracció resta altres materials sanitaris (preservatius, maquinetes
cendres de cigarretes o de la llar de foc, fotografies, targetes de crèdit o etiquetes.
matèria orgànica) o una aportació incorrecta que no es correspon amb el material que
pertoca en el dia de recollida corresponent, no es recollirà el cubell o bujol i es deixarà en el
amb algun element no homologat pel servei o en una bossa
directament a terra (a excepció de la fracció multiproducte), no es recollirà i es deixarà en el
de contenció de reposició corresponent.
i tret sàpiga que era una aportació incorrecta.
pels serveis tècni
L'empresa de recollida informarà diàriament de les incidències als responsables de la qualitat
7 QUALITAT I
CONTROL DELS SERVEI.
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metodologia de treball prevista per al desenvolupament de la recollida porta a porta per a
tots els serveis orientada a aconseguir els màxims resultats quantitatius i qualitatius de
recollida selectiva.
Al mateix temps, i mitjançant el software de gestió de dades (veure apartat 6.6 Software
per a la gestió de dades
canals de comunicació que consideri més adequats, a tots els usuaris que hagin generat una
incidència durant el servei de recollida. Aquestes notificacions seran informatives i tindran la
metodologia de treball prevista per a la posada en marxa, traçabilitat de les dades
obtingudes i desenvolupament del pagament per generació de residus tant a nivell comercial
com domiciliari.

2.13. SERVEI DE RECOLLIDA COMERCIAL I INDUSTRIAL AMB SISTEMA
PORTA A PORTA
2.13.1. Abast del servei
El servei comprendrà la recollida selectiva PaP, càrrega i transport fins a la planta de
contenció de les fraccions de multiproducte, matèria orgànica i resta situats al portal de cada
un dels establiments comercials o industrials adherits a la recollida.
En termes generals, els models de disposició dels residus per la recollida PaP comercial i
industrial seran dos:
Fraccions resta i matèria orgànica: en cubells, bujols i/o contenidors.
Fracció multiproducte: en bossa de plàstic estandarditzada semitransparent, en
caixes o a granel per volums més petits de 120 litres o en bujols/contenidors per
volums iguals o superiors a 120 litres.
La fracció vidre continuarà prestant-se a través del sistema de recollida amb càrrega vertical
amb
ran aportats

Annex 7
municipals
ir. Aquests elements de contenció podran ser de
-se la solució
tècnica idònia per al seu buidat dins del vehicle recol·lector.
Els elements de contenció romandran dins de les instal·lacions privades dels establiments.
Per al seu buidatge, per part del servei de recollida, els usuaris els hauran de treure a la via
pública en el lloc acordat amb el servei que, preferiblement, serà just davant de
Els elements de con

S
canallera que hi haurà disponible en cada un dels vehicles de recollida.
Les activitats comercials o industrials amb recollida PaP de multiproducte el trauran en
tinguin espai interior), que deixaran al davant del seu local. Quan el dipòsit es faci a granel
-ne
fer la lectura i verificar la seva recollida
puguin marcarpeu de carrer (entresol, principal, etc.) es buscarà algun tipus de solució individualitzada per
les etiquetes RFID de tots els elements de contenció recollits durant la ruta.
El buidat dels elements de contenció es realitzarà sempre amb el màxim de compte per no
embrutar les voreres i les calçades, havent de procedir immediatament a la neteja dels
residus que puguin abocar-se durant les operacions de càrrega. Per a tal fi, els vehicles de
recollida hauran d'anar proveïts del material o utensilis de neteja necessaris. Un cop buidats,
els elements de contenció (siguin cubells, bujols i/o contenidors) es deixaran davant del
portal de cada activitat econòmica i sempre ben tancats. El tèxtil sanitari i els excrements
sota de la caixa
Els vehicles carregats no podran romandre estacionats en cap zona d'ús públic del municipi.
e del contracte al centre de
tractament corresponent el mateix dia de la seva recollida. En cap cas les escombraries i
productes podran ser dipositades en un altre lloc ni romandre dins de les caixes
recol·lectores dels vehicles de transport d'un dia per l
2.3. DESTÍ
DELS MATERIALS RECOLLITS.
També es prendran les mesures oportunes per tal de minimitzar la generació de soroll, tant
en el moviment dels elements de contenció com en el seu buidat dins la tremuja del vehicle
recol·lector. Es preveu que els elevadors dels camions recol·lectors siguin elèctrics, amb
minuir les emissions acústiques del servei de recollida.
modificats al llarg de la contracta en funció de l'increment d'usuaris i/o activitats, a petició
dels servei
desplegaments addicionals o per necessitats del servei. També podrà modificar la freqüència
-se als nous requeriments i assumirà la prestació del servei fins a un augment del
consideració de modificació del preu del contracte i, per tant, es considerarà inclòs dins del
i/o activitats

4.3. Elements de contenció), es

of
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2.13.2. Horaris i freqüències de recollida
Les freqüències previstes per a la prestació d'aquest servei seran les següents:

Taula 3 Freqüències de la recollida PaP
comercial i industrial

Fracció

Freqüència de recollida

Matèria orgànica

4 dies a la setmana

Multiproducte
Vidre
Resta
Tèxtil sanitari

3 dies a la setmana
Quinzenal
1 dia a la setmana
7 dies a la setmana

El servei de recollid
acció de

multiproducte.
continuació:

Taula 4 Horari previst recollida PaP
comercial i industrial
Fracció
Resta, matèria
orgànica i
multiproducte
Vidre

Horari de recollida
Nocturn (a partir de les 22h)
Diürn (a partir de les 9h)

recolliran conjuntament amb aquesta fracció el dia que correspongui. També es recolliran
adhesiu i situada damunt el cubell (però mai dins). Caldrà preveure recollides diàries de
reforç als establiments que en generin grans quantitats, com ara les escoles bressol,
residències, hospital, etc.

2.13.3. Rutes i equips de recollida
Les rutes i els equips hauran de coincidir amb els proposats per realitzar el servei de
recollida porta a porta domiciliària els dies en què es presti aquest servei, de manera que
caldrà tenir-ho en compte alhora de plantejar el dimensionament. Tot i això, els dies de
recollida addicional, les rutes de recollida porta a porta comercial i industrial seran
exclusivament dedicades a aquest àmbit.
Cada empresa licitadora ha de proposar de forma detallada les rutes i itineraris previstos i els
equips, justificant els rendiments i la idoneïtat en base a la logística i a les característiques
del municipi objecte del servei. Així, en cas que es proposin solucions específiques per
determinats sectors (com zones amb carrers estrets, etc.) caldrà especificar-ho en la
10 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

En aquest
comunicació que hauran de complir les empreses adjudicatàries.
El coordinador tècnic de l
apartat 6
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
amb el qual entregar-la, en funció de nous requeriments que puguin aparèixer durant el
transcurs del contracte, sense que les empreses puguin reclamar cap contraprestació
addicional.
ons
mòbils i permisos que correspongui a fi i efecte que aquest pugui accedir a tota la informació
que es requereix en aquest capítol. Aquest material anirà a càrrec de les empreses
adjudicatàries.

2.14. Propietat i control de la informació
Tota la informació generada i processada per les empreses adjudicatàries (excepte dades
responsabilitat exclusiva de les adjudicatàries. També serà responsabilitat seva que
informació del servei que consideri rellevant i a les bases de dades dels sistemes

2.15. Seguretat i protecció de les dades
de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO 27000.
Les empreses adjudicatàries, durant tota la vigència del contracte, donaran compliment als
requeriments normatius vigents en matèria de seguretat, protecció de dades i política de
adequacions o modificacions vinculades als requeriments per al compliment legal de la
Plataforma de gestió i control i de les aplicacions informàtiques pròpies de les adjudicatàries
aniran al seu càrrec.

2.16. Requeriments respecte la informació a enviar
à el més detallada
possible i les dades referents als recursos desplegats en el territori estaran georeferenciades.
Els recursos materials utilitzats per les empreses adjudicatàries disposaran de dispositius per
a la seva identificació, localització i per a la monitorització del seu funcionament. La
informació que generen els dispositius embarcats en els vehicles (identificador, ubicació
instantània, velocitat, consum, altres, etc.), la dels elements de contenció (codi identificador,
ubicació, identificació
ls
sistemes municipals. Les dades GPS dels recorreguts reals dels equips de treball i dels
empreses adjudicatàries, a un sistema extern que estarà aprovat prèviament per
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Tots els vehicles del servei, inclosos els carretons porta bosses, disposaran de dispositius de
localització i posicionament GPS. Els elements de contenció podran tenir diversos codis que
els identifiquin de forma unívoca i incorporaran dispositius RFID o altres solucions similars
que permetin la identificació més automàtica possible.
La informació sempre serà detallada i estarà actualitzada per tal de que els serveis tècnics de
planificades i realitzades durant el dia. Caldrà que tota la informació es pugui analitzar a
nivell de ciutat, sector, districte, barri i tram de carrer.

2.17.
estàndards tecnològics a utilitzar, seran els que d
Les empreses adjudicatàries hauran de disposar dels recursos materials, humans i tècnics
necessaris per establir aquestes connexions i mantenir-les durant les 24 hores del dia i els
te.
sistemes informàtics de les empreses adjudicatàries en el sistema municipal estaran inclosos
en les ofertes presentades per les empreses licitadores.
Donada la durada del contracte i la ràpida evolució de la tecnologia, aquests mecanismes
istemes

dades de forma immediata o en temps real.
En aquesta línia, es potenciaran mecanismes de comunicació basats en interfícies tipus
(en endavant API). La
forma de comunicació estàndard serà via
, és a dir, es basarà en models de comunicació
de publicació/subscripció.
Les empreses adjudicatàries hauran de comprovar que els sistemes municipals reben les
dades procedents dels seus sistemes o dispositius. En el supòsit en què això no succeeixi,
hauran de guardar aquestes dades per tal de tornar-les a enviar quan la comunicació sigui
dades arriben finalment als sistemes municipals.
Per aquest tipus de comunicacions,
que contingui parcial o totalment la
informació vinculada a la contracta serà susceptible de ser requerida per a connexió directa.
La utilització de mecanismes de comunicació
via
, on el sistema client interroga al
servidor sobre possibles canvis, només es farà en situacions concretes i determinades per

informàtiques que siguin necessàries per donar continuïtat la prestació del servei i que hagin
estat desenvolupades específicament per les empreses adjudicatàries durant el transcurs del
contracte.

2.18. Informació a registrar i comunicar per part de les adjudicatàries
La informació mínima dels treballs realitzats que les empreses adjudicatàries hauran de
contracte, és la
que es detalla a continuació:
Mensualment
Tones gestionades, amb els seus corresponents albarans de gestió, de cadascuna
de les fraccions transportades.
Desviacions respecte a la planificació prevista inicialment pel que fa a tots els serveis
contractats.
Estat dels manteniments dels mitjans materials de la contracta (elements de
contenció equips mòbils).
Incidències amb el tipus de residu recollit.
Pla de personal (incidències, baixes,...)
Gestió dels residus recollits amb la inclusió de tots els albarans de control de pes i
trasllat dels residus.
servei o que justifiqui la feina realitzada.
Diàriament
Full de registre o comunicat de servei diari dels serveis realitzats
A més, les adjudicatàries estaran obligades a lliurar tots els informes i estudis relacionats
amb el servei que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament.
Les empreses adjudicatàries hauran d'adaptar la planificació dels treballs a partir de:
La planificació inicial d'itineraris, tant de les recollides com dels tractaments de
neteja, i de manteniments de materials relatius a les prestacions repetitives.
Les optimitzacions trimestrals del conjunt i de cadascun dels serveis.
Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment.
apareixen abandonats a la via pública com a conseqüència de mals hàbits de la
ciutadania, i de runes abandonades a la via pública.

2.19. Altres informacions a entregar
2.19.1. Plànols i quadrant de programació associats al servei
Les adjudicatàries mantindran i actualitzaran tots els plànols associats als serveis objecte
a, com els de neteja viària
(plànols de cada recorregut, sector, etc.) i els de distribució dels elements de contenció de
cada fracció dels residus.
Qualsevol modificació en la programació dels serveis que es consolidi al llarg del contracte
ctualització a la plataforma de control del servei per part de les adjudicatàries.
Totes les actualitzacions (de serveis, de planificació de serveis i de plànols) hauran de ser
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tzació de tota aquesta informació es farà amb la freqüència que pertoqui, sota la
responsabilitat de les adjudicatàries, tenint en compte que no fer-ho pot comportar
ei, el
grau de compliment de la prestació dels serveis. Per tant, les desviacions que es produeixin
lamar penalitzacions en la

facturació.
2.19.2. Gestió de documentació del transport de residus

Les adjudicatàries realitzaran les gestions necessàries per obtenir i actualitzar tota la
documentació necessària pel transport de cadascuna de les fraccions dels residus municipals
, i incloent també els contractes de tractament de residus (art. 5),
tipologia de residus.
Les adjudicatàries entreg
tractament corresponents a cada fracció de residus recollits el mes anterior. Tota la
2.19.3. Memòri
Anualment, els coordinadors tècnics dels serveis entregaran als serveis tècnics municipals
una memòria en format .pdf (així com una versió editable del mateix document) mitjançant
el gestor documental de la plataforma de gestió i control del servei, o bé per altres mitjans
La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Relació

per tipologia de servei de recollida. Les

les diferents plantes de tractament de residus. El registre facilitarà, com a mínim, la
següent informació:
o Planta destí.
o Matrícula.
o
trada.
o
o Fracció.
o Pes entrada.
o Pes sortida.
o Pes lliurat.
Totes les matrícules que apareguin en aquest registre han de correspondre a
vehicles els quals es pugui demostrar (ja sigui mitjançant controls de presència o
consulta de comunicats d
plantes de tractament de residus. Els serveis tècnics municipals hauran de poder
consultar el registre en qualsevol moment.
contenció

servei a partir de la identificació dels elements de contenció que es desbordin
habitualment; el que habitualment es recullin buits i/o els que habitualment presentin
més residus fora o impropis dins.
Valoració de la recollida PaP comercial i domèstica (a partir del moment de la

o
icació, fraccions que es recullen, etc.).
o
exclusiu, no utilitzen o utilitzen molt poc els serveis de recollida porta a porta
(per fraccions).
o
presenten un potencial de millora
significatiu en termes de qualitat de les fraccions lliurades.
Valoració del servei de recollida a les àrees tancades de contenidors: inclourà
dels següents ítems:
o
o
contenció
ies amb els
tancaments: bosses fora de les àrees, impropis, altres mancances i oportunitats de
millora.
Propostes de millora per augmentar la qualitat dels serveis de neteja viària.
dels serveis de recollida de residus i neteja
viària:
o Nombre i relació de mitjans humans i materials adscrits i no adscrits al servei.
o Altes, baixes i noves incorporacions.
Valoració del Pla de formació del personal.
Indicadors de consums anuals:
o Litres de gas-oli, gasolina o biodièsel consumits pels vehicles convencionals.
o KWh consumits pels vehicles elèctrics.
o
o KWh de les instal·lacions fixes.
o Altres.
Indicadors del personal adscrit al servei
o Nombre total de persones treballadores:
Número total.
Número de dones.
Número de persones de nacionalitat estrangera.
Número de persones amb disminució.
Número de contractes bonificats.
o Antiguitat dels treballadors.
o Hores anuals de formació.
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o Accidents laborals.
o Hores de baixa laboral.
o Hores laborables totals.
Altra informació que els serveis tècnics municipals sol·licitin.
2.19.4. Memòria anual del servei per la ciutadania
viària i per tal de traslladar a la ciutadania els resultats dels seus esforços envers la millora
de la recollida selectiva, anualment les empreses adjudicatàries elaboraran una memòria en
format .pdf (així com una versió editable del mateix document) amb les principals dades i
resultats registrats en els serveis.
La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Tones de residus recollits pels diferents serveis de recollida (domèstica i comercial)
diferenciant per fracció (inclosos els voluminosos).
Evolució de la
representada amb gràfiques.
Potencial de millora de la recollida actual.
Potencial del millora de la neteja viària.
Relació de mesures a dur a terme per part de la ciutadania per millorar la recollida
selectiva.

Altres.
comunicació que consideri oportuns.

2.20. Requeriments de comunicacions externes
Les empreses adjudicatàries disposaran dels recursos materials necessaris per a la connexió
Aquesta connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions
municipals es faran a través de les connexions que es considerin adequades i respectant tots
els protocols de seguretat establerts. En tots els casos, els costos derivats de la contractació
Les empreses seran les responsables de custodiar correctament els certificats digitals lliurats
per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada
personals individuals lliurats al seu personal pel desenvolupament del producte o servei. La
DOCUMENTACIÓ A PRESEN

).

2.20.1. Criteris de qualitat de les fraccions recollides
recollida de residus comercials i industrials PaP seran els següents:
La coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb la fracció
que correspon ser recollida segons el calendari establert.

següents:
Matèria orgànica: es considerarà un material apte aquell que es trobi dins una funda
compostable i contingui únicament restes orgàniques compostables, és a dir, restes
de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i
susceptibles de degradar-se biològicament. Pel cas dels elements de contenció més
-ne la valoració
els operaris hauran de fer un reconeixement visual del material lliurat.
Multiproducte: es considerarà una material apte aquell que contingui envasos
metàl·liques, brics, safates, bosses de plàstic o metal·litzades, malles de plàstic i
altres residus de naturalesa assimilable) i tot aquell paper i cartró que no formi part
Les bosses que contenen aquestes deixalles tenen, en termes generals, molt volum i
poc pes. Per fer-ne la valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual
del material lliurat i hauran de sospesar la bossa. Només caldrà fer una inspecció
únicament es recollirà el tèxtil
sanitari i e
Fracció resta
que no sigui tipificable com a envasos de vidre, plàstic, metall o matèria orgànica i no
componen la fracció resta altres materials sanitaris (preservatius, maquinetes
cendres de cigarretes o de la llar de foc, fotografies, targetes de crèdit o etiquetes.
que no
directament a terra (a excepció de la fracció multiproducte), no es recollirà i es deixarà en el
de contenció de reposició corresponent.
bossa o element de contenció amb un adhesiu on
ixí com els adhesius identificatiu de les bosses que
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L'empresa de recollida informarà diàriament de les incidències a l'empresa adjudicatària de
7 QUALITAT I
CONTROL DELS SERVEI.
valoració segons judici de valor es valorarà la
metodologia de treball prevista per al desenvolupament de la recollida porta a porta per a
tots els serveis orientada a aconseguir els màxims resultats quantitatius i qualitatius de
recollida selectiva. Al mateix temps, i mitjançant el software de gestió de dades (veure
apartat 6.6 Software per a la gestió de dades
notificació, a través dels canals de comunicació que consideri més adequats, a tots els
usuaris que hagin generat una incidència durant el servei de recollida. Aquestes notificacions
Tal i
metodologia de treball prevista per a la posada en marxa, traçabilitat de les dades
obtingudes i desenvolupament del pagament per generació de residus tant a nivell comercial
com domiciliari.

2.21. SERVEIS COMPLEMENTARIS
2.21.1. Servei de repàs de rutes
De manera complementària a les rutes ordinàries de recollida, hi haurà un servei de repàs de
rutes amb els següents objectius:
Atendre incidències.
Detectar zones amb comportaments incívics reiterats.
Recollir residus per tal d'evitar possibles accidents de la població per la
presència de residus inadequadament depositats o dipositats al carrer fora
ollida.
tres (3)
dies a la setmana, per a la retirada de materials incorrectes o bosses que hagin pogut
quedar a la via pública en els sectors amb recollida porta a porta.
El servei no podrà començar abans de les 11h, per tal de permetre que abans es dugui a
La planificació del servei de recollida de repàs es farà tenint en compte el registre
bosses que no estiguin registrades com a incidència. Caldrà que aquest servei es coordini
fixats.
Els dies de retirada de
determinat dia de la setmana es fa sempre aquest servei i evitar que es pugui consolidar
ió de bosses al carrer fora dels horaris establerts.
Es recolliran totes les bosses i altres materials (excepte voluminosos) que hi hagi als carrers,
estiguin o no etiquetades.
Els materials recollits hauran de ser transportats al centre de tractament corresponent
segons la fracció recollida.
presència de punts crítics de concentració de bosses, en cas que hi siguin, per tal de facilitar
unicipals.

de dades de la presència de punts crítics de concentració de bosses per tal de facilitar
Al mateix temps, i utilitzant la mateixa eina de gestió de dades, diàriament el personal del
servei de repàs de rutes anirà creant un mapa interactiu en el que informarà dels punts en
Lot 2 podrà consultar aquest mapa utilitzant el mateix software per a la gestió de dades que
manera podrà procedir a la retirada dels voluminosos abandonats i serà consultable a temps
real per totes les parts.
2.21.2. Servei de rentatge dels elements de contenció
2.21.2.1. Rentatge dels elements de contenció

El servei de rentatge dels elements de contenció es limitarà als elements de contenció
instal·lats en les àrees d'aportació tancades previstes pels productors domèstics que viuen
en cases aïllades o disseminades i als contenidors del Mercat municipal i comprendrà la seva
neteja, desinfecció i aromatització tant interior com exterior.
Durant la totalitat de la durada del contracte l'adjudicatària haurà de garantir un perfecte
estat higiènic, sanitari i estètic dels elements de contenció, així com de les àrees d'aportació.
manteniment i neteja anirà a càrrec dels seus usuaris.
elements de contenció comercials i/o industrials, tal i com queda reflectit en els criteris
La neteja dels elements de contenció es farà respectant el temps de netejat i esbandit, i la
resta de condicions previstes en les instruccions del fabricant. Es rentaran, desinfectaran i
desodoritzaran de manera intensa, tan interior com exteriorment. Tots els productes de
neteja a utilitzar han de ser del menor impacte ecològic possible.
La neteja es farà amb vehicle especial de renta-contenidors, dotat amb els mitjans
necessaris per assolir una neteja en profunditat de manera que l'aigua de la neteja dels
contenidors no podrà abocar-se directament a la via pública ni en cap lloc no autoritzat. El
vehicle rentaseguiment dels serveis efectivament prestats.
Després de l'operació de neteja, els contenidors han de restar completament nets sense
adhesius impropis, grafits ni inscripcions de cap mena.
Serà requisit indispensable que els camions que facin la neteja dels elements de contenció
qualitat i control del servei per tal de poder realitzar el seguiment dels serveis efectivament
prestats.
2.21.2.2. Organització del servei de neteja, freqüències i horaris

prestats als requeriments climatològics i, en funció de la fracció, per garantir un correcte
estat de netedat de tots els contenidors.
:

Taula 5 Rentatge interior dels
elements de contenció
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Rentatge
interior/exterior
Resta

Neteges
anuals
16

Matèria orgànica

24

Multiproducte

4

Vidre

4

en suport informàtic, el calendari detallat d'actuacions referent a la neteja interior i exterior
dels elements de contenció, de manera que es pugui conèixer la planificació temporal i
moment.
En cas de produir-se canvis, l'empresa confeccionarà un nou calendari i el lliurarà
que es pugui fer un control de presència correcte amb el sistema de posicionament global.
2.21.3. Servei de manteniment dels elements de contenció

esa adjudicatària:
La seva conservació, vetlla i custòdia.
El seu manteniment en bon estat d'ús.
La seva reclamació judicial en cas de destrucció per vandalisme o accident
produir3).
Els elements de contenció en mal estat que no es puguin reparar "in situ" seran retirats i
substituïts immediatament. En qualsevol cas, en aquest indret haurà de situar-se (en un
termini màxim i improrrogable de 24 hores) un altre element de contenció en bon estat que
faci idèntica funció, per tal de donar continuïtat al servei. El mateix termini és aplicable a
l'obligatorietat de retornar els elements de contenció al seu lloc establert després de que
hagin estat desplaçats pel motiu que sigui (causes naturals o provocades).
ssaris per mantenir aquest estoc anual.
Totes les incidències que es detectin respecte al mal estat o deteriorament de qualsevol
finalitzar el dia següent a la seva notificació.
Serà requisit indispensable que els vehicles que facin el manteniment dels elements de
control del servei per tal de poder realitzar el seguiment dels serveis efectivament prestats.

3

Veure PCAP relatiu a la pòlissa de responsabilitat civil

2.21.4. Retirada i oferta de compra dels elements de contenció al final de la seva vida útil
Els elements de contenció presents actualment en el municipi de Manlleu són propietat de
troben totalment amortitzats.
de contenció que no tinguin cabuda dins del nou sistema de recollida PaP (veure ANNEX 6
IÓ ACTUALS).
Es valorarà,
que les
empreses licitadores presentin propostes de compra de la totalitat del parc de contenidors
De la mateixa manera, es valorarà que les empreses licitadores ofereixin la retirada i gestió
utilitzats pels usuaris industrials/comercials.

2.22. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
2.22.1. Àmbit del servei
en el qual es prestarà el servei és tot el municipi de Manlleu, tal i com es
detalla en el plànol de l'ANNEX 2 ÀMBIT TERRITORIAL DE PRESTACIÓ DELS
SERVEIS.
Tal i com es mostra a continuació, el municipi es troba dividit en diferents barris que
condicionar
continuació la longitud en metres lineals dels diferents barris de Manlleu (veure Annex 2.1
Ubicació dels barris de Manlleu):

Taula 6 Classificació i metres lineals
dels barris de Manlleu
Barri

Baix Vila
Cavalleria
Dalt Vila
El Puig Teuleria
Erm
Gracia
La Coromina
La Salut
Nou
Vilamirosa
Vista Alegre
El Verdaguer
Font Tarrés

Metres lineals
5.953,37
4.316,22
1.533,98
5.290,85
11.977,12
7.692,82
4.664,27
5.046,91
2.728,68
5.416,55
2.056,05
2.477,86
1.446,22

2.22.2. Abast del servei i tipus de neteja previstos
Els treballs de neteja viària comprenen la retirada de qualsevol tipus de restes o residus que
blic del municipi i a les instal·lacions de titularitat
previst en funció de la seva naturalesa.
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Per tal de millorar el servei es pot preveure la instal·lació de compactadors per tal de
dipositarprocedents de la neteja viària a càrrec de
dins la seva proposta, que els residus vegetals aniran a la planta de compostatge
corresponent.
El servei inclourà com a mínim, sense perjudici de noves concrecions, les següents
operacions de neteja:
Escombrada (manual, mecànica o mixta) de voreres, calçades, zones pavimentades i
de zones no pavimentades (sauló, terra,...).
Neteja d'adhesius en fanals, semàfors, senyals de trànsit, etc.
Buidatge i la neteja de papereres i de les ubicacions de les mateixes. Col·locació de
bosses de plàstic per a minimitzar l'efecte dels residus sobre els paviments.
Retirada d'herbes de voreres i paviment (no es podran utilitzar herbicides sense
expressa autorització de l'Ajuntament).
Retirada dels arrossegaments de la pluja i el vent.
Retirada de deixalles i assimilables abandonats a la via pública o marges de torrents
que hi connecten (ex. Pl. Llevant).
Neteja de les ubicacions dels contenidors de residus que es mantinguin a la via
pública arran de la implantació del pap i, en especial, dels voltants de les àrees
..).
Neteja del mobiliari urbà (bancs, papereres, marquesines i fonts) sense cap cost
afegit al servei.
Neteja de deixalles disperses a qualsevol punt dels afores del nucli urbà (ex: zona del
Gelabert, ermita de Sant Jaume, font de la Teula, platja del Dolcet...).
L'empresa adjudicatària haurà de complir, en qualsevol cas, les condicions tècniques
bàsiques següents:
Desenvolupar amb el servei municipal de neteja viària i, conjuntament amb el servei
de recollida de residus, el procés continu de millora de la sostenibilitat local.
Alliberar substancialment l'espai públic de la funció de magatzem permanent de
residus comercials, industrials i domèstics i, per tant, reduir al mínim possible la
presència dels residus i de la brutícia al carrer.
Gestionar en perfecta coordinació la neteja de la via pública i la recollida de residus.
organitzativa i operacional del servei de neteja viària. Aquest servei es basa en dos grups de
neteja diferents:
Serveis bàsics: són els tractaments de neteja sistemàtics, repetitius i més importants
en els quals es fonamenta la neteja dels carrers del municipi. És el resultat de
n
Serveis específics: són actuacions sense la sistemàtica o la freqüència de la que

servei o per la naturalesa de les accions a realitzar (actuació immediata, festes i
actes públics, etc.).
El projecte tècnic que presentin les empreses licitadores haurà de respectar les freqüències
mínimes de treball indicades per a cada un dels tipus de tractaments indicats en els plànols
de l
. Les licitadores, dins de la seva
proposta tècnica, podran dividir cada sector en tots els subsectors que creguin necessaris
odalitats de
neteja previstes.
determinat sector en la seva totalitat. Per tant, les empreses licitadores hauran de proposar,
a partir de les freqüències mínimes estipulades, les freqüències per sector o subsector.
Tindran en compte que, si per exemple la freqüència és de tres dies/setmana, el servei de
que, en cap cas, es podrà quedar part sense netejar.
-se les millores ofertes per part de
Per tots i cadascun dels serveis les licitadores especificaran les càrregues de treball en
metres lineals/hora (m.l./h) assignades a cada equip.
2.22.3. Horaris
rveis és el següent:
Escombrada mecànica i escombrada mixta: entre les 6 i les 13h (a nivell general a
Mercat setmanal: els dilluns, entre les 14h i les 16 i els dissabtes entre les 15h i les
17h.
Festa Major: de manera general, es realitzarà la neteja dels espais utilitzats tres
vegades al dia (a les 6h., a les 15h. i a les 20h). En els casos en què no es pugui

Rues, cavalcades i cercaviles
Activitats culturals i festives

com a mínim dues

En qualsevol cas, respecte als horaris, caldrà complir sempre la normativa municipal (en
especial la que regula els nivells sonors). Si hi ha alguna particularitat, els horaris
s'adaptarien a les necessitats del servei, sempre amb el vist-i-plau dels Serveis Tècnics
Municipals.
Els dies i l'horari de prestació dels serveis hauran de tenir l'aprovació dels serveis tècnics de
addicional.
res
en el trànsit de vehicles del nucli a servei i el compliment de les ordenances municipals
actualment vigents a Manlleu.
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itineraris. A les zones més comercials i carrers més transitats es concentraran en les
2.22.4. Serveis bàsics de neteja
Les deixalles object
Les produïdes per la circulació de vianants o la circulació rodada.
Els excrements dels animals.
Qualsevol objecte o residu en la via pública que pugui ser admès i transportat per

dipositades en la via pública després de la recollida, o com a conseqüència que
aquesta pogués haver estat defectuosa.
La pols i teranyines de sota les voltes de la plaça Fra Bernadí.
Es prestarà atenció particular a:
La proximitat de mercats i escoles.

La proximitat de llocs de recollida de trastos vells o elements de contenció particulars
estacionats en la via pública.
Els accessos a les xarxes de transport públic.
Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la circulació rodada
pròxima.
Els clots oberts al peu dels arbres.
2.22.4.1. Escombrada manual

escombres amb pues de plàstic dur o algun material similar que un operari manipula
directament.

vorera per tal de que al final de la jornada siguin recollides amb el vehicle auxiliar lleuger
que presta el servei de buidat motoritzat de papereres.
cas de
detectar una incidència haurà de comunicar-ho per tal de donar solució el més aviat possible.
mòbil de manera que puguin generar incidències, fotografiar-les i enviarper tal que les pugui resoldre adequadament.
voltants de contenidors instal·lats a la via pública com són els iglús de la fracció vidre i dels
dels elements de contenció corresponents.

de gara
garantir que el servei proposat es durà a terme amb les majors garanties possibles essent el
resultat final excel·lent.
al serà el que es mostra en els plànols de
.
equipat amb un carretó i totes les eines necessàries pel desenvolupament de les seves
tasques.
Freqüència del servei:
.
2.22.4.2. Buidat motoritzat de papereres

de la implantació del nou model de recollida pap on es preveu que la neteja viària pateixi un
sempre operatives (a punt per a la seva utilització) i en perfectes condicions de neteja,
Les operacions de
reposició de papereres seran realitzades i amb cost a assumir per l'Ajuntament.
Buidat de les papereres.
Recollida de bosses abandonades procedents del pap dipositades dins de les
papereres.

perfectament a la mida de la paperera i en garantirà la seva estanquitat. Aquestes es
canviaran segons necessitat i a mesura que es vagin deteriorant (en cas que estiguin
trencades, brutes, etc.). La seva substitució haurà de ser diària en llocs concrets quan el
servei de salut pública mu
,...). El seu cost estarà incorporat als costos de buidatge.
Actualment el municipi disposa de 525 papereres (veure ANNEX 9.1. UBICACIÓ DE
LES PAPERERES ACTUALS
sigui recollit per les màquines escombradores.
Les papereres es rentaran i desinfectaran trimestralment amb e
tenint especial cura del paviment just a sota de les papereres on hi pot haver restes líquides
desbordaments i sempre que ho consideri oportú.
relació als tècnics municipals sempre que aquests ho sol·licitin.
Manlleu segons la relació de papereres que apareix a
papereres actuals.

Annex 9.1 Ubicació de les
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La con
amb un vehicle auxiliar elèctric i anirà equipat amb totes les eines necessàries pel
desenvolupament de les seves tasques.
Freqüència del servei:
El servei es prestarà de dilluns a divendres, essent el licitador que ha de valorar i indicar
quina és la freqüència de recollida de les papereres que estima dins del seu projecte que en
cap cas podrà ser inferior a un dia per setmana.
2.22.4.3. Escombrada mecànica

Consisteix a netejar les
els residus acumulats als vials.
a cabina realitza les
operacions de conducció, escombrada i totes les que siguin necessàries per regular i
de suport (veure apartat 2.22.4.2 Buidat motoritzat de papereres) que assumirà totes
manual de
2.22.4.1 Escombrada manual
voltants del mobiliari urbà, els escocells i els embornals (en aquest últim cas és important
per evitar que aquests puguin quedar tapats per fulles o altres residus).
En època de full
capaç de treballar.

necessàries pel desenvolupament de les seves tasques. Es disposarà de bufadors elèctrics
brada mecànica amb la manual.
Freqüència del servei:
ANNEX 8.2 Freqüències mínimes

mecànica no podran ser inferiors a les previstes en
.

2.22.4.4. Servei de neteja amb aigua a pressió

Aquest servei de neteja amb aigua a pressió es realitzarà segons les necessitats del servei i
com a complement a la resta de neteges efectuades (manuals, mecàniques i mixtes), per
Com a feines fixes i programables inclourà les següents tasques:
Neteja del mobiliari urbà.
Retirada de papers i adhesius del mobiliari urbà.

Neteja de grafits i pintades. En els casos en que el servei es realitzi en propietats
propietaris per obtenir-ne la seva autorització).
quells elements que es mantinguin a la via pública arran de la implantació
Neteja de taques i/o xiclets enganxats en el paviment de carrers i places.
Neteja de zones amb gran quantit
Neteja de miccions a zones especialment problemàtiques (pas entre el carrer Ter i el
-Agut i cantonades de la plaça Fra
Bernadí).
Tot i això, el servei proposat serà flexible, dinàmic i adaptable a les necessitats diàries del
jectius diaris i altres tasques a realitzar.
freqüent de taques.
Aquest servei consisteix en eliminar les taques i males olors de la via pública, ja sigui actuant
sobre el paviment o sobre elements tals com contenidors, zones amb acumulació de brutícia
produïda pels bujols del pap i/o mobiliari urbà. Es presta amb un operari i un vehicle de
neteja amb aigua calenta a pressió, aplicant productes detergents, desengreixants,
desinfectants i odoritzants.
de Manlleu.

necessàries pel desenvolupament de les seves tasques.
Freqüència del servei:
No es defineix una freqüència mínima de treball per sectors per a aquest equip, essent les
empreses licitadores les que realitzaran les seves propostes tècniques pertinents. Aquest
servei es realitzarà de dilluns a divendres en torn de matí.
2.22.4.5. Neteja de parcs

infantils.
El servei es realitzarà amb un vehicle auxiliar elèctric i anirà equipat amb totes les eines
necessàries pel desenvolupament de les seves tasques.
Les tasques a realitzar seran el garbellat de la sorra del parc (o escombrada en cas de
paviment sòlid), el buidat de les papereres, la retirada de residus sòlids ubicats a les zones

rel
ACTUALS.

ANNEX 9.2. UBICACIÓ DE LES ZONES VERDES
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vehicle auxiliar elèctric i anirà equipat amb totes les eines necessàries pel desenvolupament
de les seves tasques.
Freqüència del servei:
No es defineix una freqüència mínima de treball per sectors per a aquest equip, essent les
empreses licitadores les que realitzaran les seves propostes tècniques pertinents. Aquest
servei es realitzarà de dilluns a divendres en torn de matí.
2.22.4.6. Servei de reg i baldeig

El servei de reg i baldeig mitjançant vehicle cisterna consisteix a utilitzar maquinària per
netejar amb aigua.
empeny així tota mena de residus.
Desplaçar les deixalles situades sota els vehicles aparcats i posarFer una neteja a fons de les calçades per treure pols o deixalles incrustades al
paviment.

plànols de l
Concretament, però, es preveuran els següents serveis:

es mostra en els

Dilluns
Aquest servei no es realitzaria en cas de que el terra es trobi moll per pluja intensa
durant la matinada o dia anterior a la celebració del mercat (sempre prèvia indicació
punts que necessitin una neteja amb aigua a pressió i que seran els que indicaran
Dimarts a primera hora
les taques que es generen durant el mercat. A nivell general sota les voltes no es
regarà i només es farà quan hi hagi taques o molta pols acumulada. En tots els
Cada dimarts es netejarà també e
portes de fusta que hi ha.
Durant la resta de jornada dels dimarts: neteja amb aigua a pressió a punts crítics
de Manlleu. Aquest servei es farà procurant no dificultar el trànsit dels vehicles,
utilitzant mànegues de fins a 40 metres (si calgués) i evitant mullar façanes.

capacitat mínima de 8.000 litres i un peó de neteja viària dotat amb les eines necessàries pel
desenvolupament de les seves tasques.
Freqüència del servei:

Es valorarà que les empreses licitadores realitzin una proposta de jornades addicionals per

2.22.4.7. Servei de repàs de tardes

En les seves ofertes, les empreses licitadores proposaran un equip de tardes que
complementarà les tasques de neteja realitzades als matins.
És important que aquest servei de repàs de tardes, especialment els caps de setmana,
dediqui una especial atenció a mantenir en òptimes condicions de neteja les zones dels parcs
utadans en la franja horària de matí,
activitat ciutadana de Manlleu (festes, etc.).

usos ciutadans de la ciutat de Manlleu i els coneixements que demostrin haver adquirit a
través de la seva proposta tècnica.
alista dotat amb les eines
necessàries pel desenvolupament de les seves tasques.
Freqüència del servei:
Aquest equip estarà disponible entre les 13,30 i les 20,30h tots els dies de la setmana a
excepció de dimecres i dijous.
2.22.4.8. Servei de neteja els dissabtes

Aquest servei consistirà en la neteja els dissabtes al matí de les següents zones del municipi:
El polígon industrial.
Pintor Guàrdia).
metodologia de treball exposada als corresponents apartats.
adores les que
usos ciutadans de la ciutat de Manlleu i els coneixements que demostrin haver adquirit a
través de la seva proposta tècnica.
Composició unitària de l
necessàries pel desenvolupament de les seves tasques.
Freqüència del servei:
Aquest equip estarà disponible en horari de matí els dissabtes, entre les 6 i les 13h.
2.22.4.9. Servei de neteja del mercat ambulant

El mercat ambulant del municipi de Manlleu es realitza dos dies a la setmana en horari de
matí:
Dilluns té lloc a la plaça Fra Bernadí i a la plaça de La Flama del Canigó.
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Dissabte té lloc prop del Mercat Municipal, als carrers Pintor Guàrdia, Mercat i a la
plaça del Mercat Municipal.
complements per a la llar.
potenciï al màxim la prevenció i reciclatge dels residus generats i que actualment són molt
importants.
mercats a les zones indicades anteriorment. Per tal que el mercat es pugui desenvolupar en
òptimes condicions, el mateix dia a primera hora del matí cal garantir que la superfície on
La neteja del mercat setmanal es realitzarà els mateixos dies de mercat: els dilluns de 14h a
16h i els dissabtes de 15:00 a 17:00 hores. Cal garantir que a les 16h els dilluns i a les 17
hores els dissabtes, les esmentades zones estiguin totalment netes i lliures de residus, per
tal que puguin obrir-se a la circulació.
El dia de celebració del mercat setmanal, es repartiran bujols de 120 litres de les diferents
fraccions a recollir a totes les parades o en punts estratègics on els paradistes hi tinguin fàcil
recol·lector. Un cop buidats els bujols, aquests seran retirats de la zona del mercat, rentats
tècnics municipals.
Aquest mateix equip que farà la recollida dels bujols de matèria orgànica del mercat
ambulant, just abans o a continuació del servei buidarà tots els bujols i contenidors
El servei de neteja consistirà en la recollida de les restes de residus escampades a la zona
del mercat (voreres, calçada i parterres). La seva recollida i la retirada diferenciada per
fraccions valoritzables. Posteriorment es procedirà a fer una escombrada mixta de tota
retiraran com a residus no valoritzables (resta) L'adjudicatària també serà responsable de la
neteja dels papers o bosses del mercat dels dissabtes que per efecte del vent puguin anar a
-Agut. Aquests residus es netejaran el mateix dia o com a
màxim el dilluns següent abans de les 7:30h del matí.
A continuació es farà una neteja amb aigua a pressió amb mitjans mecànics i mànega en les
zones de major embrutiment (sobretot pel que fa a la matèria orgànica), de les voreres i
zones de vianants.
Totes aquestes operacions es realitzaran de manera simultània avançant per ordre, de
manera que es pugui anar obrint els trams de carrer ja netejats gradualment.
terme aquest servei. Caldrà efectuar-lo amb agilitat des del moment en què els comerciants
hagin desallotjat el recinte per tal de restablir els nivells de neteja tan aviat com sigui
possible.
la plaça Fra Bernardí i la plaça de La Flama del
Canigó i el del dissabte són els carrers Pintor Guàrdia, Mercat i la plaça del Mercat municipal.
un plànol amb la
ubicació dels dos mercats.

Les empreses licitadores presentaran en les seves ofertes la proposta de personal i
establert.
2.22.5. Tractaments específics
Les empreses licitadores hauran de presentar a la seva oferta una proposta detallada de
tractaments concrets atenent als serveis requerits que es detallen a continuació.
Així mateix, les empreses licitadores podran proposar altres tractaments complementaris que
considerin necessaris per tal de fer front a la neteja, sempre que es justifiquin de manera

2.22.5.1. Servei de neteja per festes i actes públics

per atendre la neteja prèvia (quan calgui) i posterior dels espais i carrers adjacents on es
desenvolupin els esdeveniments i les festes que anualment se celebren al municipi de
Manlleu.
A l ANNEX 10. LLISTAT DE FESTES I ACTES PÚBLICS ESPECIALS es detallen la relació
de festes i actes públics anuals que se celebren a Manlleu. Es diferencien dues tipologies de
festes i actes públics segons si es troben incloses dins del cost del servei anual o no:
Serveis extres generats per festes incloses dins del cost del servei (com són la

servei ordinari.
Serveis extres facturats a banda del cost del servei anual com poden ser:
o
o Festa Major, Festa Serpent, Fes-te Jove.
o Porc i Cervesa.
És voluntat municipal implantar una gestió sostenible dels residus i del servei de neteja viària
en la celebració i posterior recollida i neteja de les festes i actes públics del municipi. És per
de contenció per a la recollida dels residus generats. Posteriorment en realitzarà la recollida i
corresponent buidat on correspongui. Les empreses licitadores proposaran una gestió
sostenible dels residus d
judici de valor del PCAP.
Els treballs de neteja consistiran en la neteja de la via pública de manera que després de
ts, quedin en perfecte
estat de neteja.
En els casos en què els tècnics municipals ho sol·licitin (perquè la tipologia de brutícia,
iteri general, però, les neteges seran en horari diürn.
2.22.5.2. Recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública

L'empresa adjudicatària haurà de recollir la runa (fins a 15 kg per actuació) que es trobi
abandonada a la via pública. S'entén com a runa abandonada tota aquella que no hagi estat
retirada en el seu moment pel servei privat que han de prestar les pròpies empreses
constructores.
L'empresa adjudicatària retirarà la runa en un termini màxim de 24 hores des de la seva
detecció o demanda de retirada de runes per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. La
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recollida de runes i altres residus abandonats a la via pública s'ha de fer dins del servei
ordinari.
Les runes recollides s'han de gestionar transportant-les directament a la Deixalleria.
L'empresa adjudicatària recollirà el rebut justificant de la quantitat entrada a la deixalleria o
En cas que hi hagi abocaments incontrolats d'altres materials, l'empresa adjudicatària haurà
de recollir aquest abocament, dipositar-ho en el contenidor corresponent a la base o a la
deixalleria i informar-ne a l'Ajuntament. En cas que la quantitat (en volum o en pes), sigui
important, l'empresa haurà de dipositar els residus directament a les plantes corresponents,
albarans d'entrada a les plantes respectives.
2.22.5.3.

2.22.5.3.1. Retirada de fulles

En termes generals, el servei comprendrà la retirada de fulles i borró de les voreres i
calçades afectades. No obstant, es tindrà especial cura durant els següents períodes
concrets:
De setembre a desembre
es netejarà més intensament el borró dels pollancres situats sobretot
al llarg del passeig del Ter.
es retirarà la fulla i el borró que caiguin degut a xàfecs i/o ventades que
es produeixin en el municipi.
La recollida de la fulla caiguda està inclosa en les prestacions
amb això, la intensitat en moments concrets de caiguda massiva pot suposar la utilització de
serveis complementaris o específics.
dins la seva proposta, que els residus procedents de les fulles aniran a la planta de
compostatge corresponent.
Es valorarà que les licitadores realitzin una proposta de jornades de serveis específiques de
judicació automàtics del PCAP.
2.22.5.3.2.

Per tal de fer front a incidències que necessitin una neteja diversa i immediata, les empreses
licitadores hauran de preveure un servei de neteja immediata.
públic a les que hauran de poder fer front són, entre
Accidents de trànsit.
Actes vandàlics.
Acumulacions de residus i/o fangs a causa de pluges o ventades lleus.
Abocaments ocasionals a la via pública.
Retirada de contenidors abandonats a la via pública i trasllat a la Deixalleria
El servei de neteja immediata serà de naturalesa polivalent apte per a realitzar diferents
tasques i anirà altament equipat (grua per a càrrega, dipòsit per a residus, sepiolita, eines,

cons, elements de senyalització, indicadors lumínics, i tot allò que es consideri necessari per
fer front a les incidències descrites en aquest apartat).
oportú per tal de garantir el bon estat de neteja del municipi.
detectades pel seu personal i mantenir un registre.
2.22.5.3.3. Servei de protecció civil

adjudicatària haurà de posar a disposició municipal els mitjans humans i materials

disponibilitat total les 24 h/dia.
2.22.6. Altres consideracions
Les empreses licitadores hauran de preveure en la seva oferta:
temps de treball, zonificació del municipi, etc.) sempre respectant les freqüències
mínimes de neteja indicades a l
Tots els
existents al municipi per aquest fi. Aquests hidrants estan ubicats al carrer Sogorb nº
El disseny dels serveis de neteja tenint en compte els desplaçaments que això els
signifiqui.
Que la maquinària que utilitzi aigua disposi de boques de càrrega ràpides per
minimitzar el temps mort de treball. Les boques hauran de ser compatibles amb els
juntament. Tots els accessoris
auxiliars necessaris seran del mateix diàmetre així com la purga de fons obligatòria.
En el moment de connectar als hidrants del carrer Sogorob

servei.
el seu ús no vagi en
detriment del servei prestat.

otius.
possibles embrutiments que detectin.
suficient quantitat de sal per garantir una actuació immediata.

55 126
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

netejar la via pública dels materials arrossegats (terres, fangs, pedres, etc.) i estar a
gent.
Normativa: tots els vehicles i maquinària del servei hauran de complir la normativa i
els criteris aplicables als recursos materials segons el que es recull als apartats 4.1
Vehicles i equips auxiliars i 5 PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT.
normativa vigent i amb les recomanacions indicades a l ANNEX 11. PROTOCOL PER A LA
PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA.
Les empreses licitadores presentaran en les seves ofertes un pla de treball (tal i com
)
detallant els mitjans materials, humans, la gestió dels residus recollits, etc., per al
desenvolupament d'aquesta neteja en cada un dels sectors definits.

3. LOT 2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS
El servei de recollida PaP de residus voluminosos comprèn el servei de recollida a domicili
dels residus voluminosos d'origen domèstic i el seu transport fins a la deixalleria municipal o
recollida de residus voluminosos generats a les dependències públiques, així com els que
fora del nucli

selectiva són:
Electrodomèstics: màquines de rentar, cuines, televisors, frigorífics i altres
electrodomèstics.
Mobles i andròmines: armaris, taules, somiers, cadires, sofàs, matalassos, estufes,
altres.
Altres elements: bicicletes, piques, banyeres, radiadors, finestres, portes, etc...
els residus que podran
Manlleu es dividirà en tres zones (veure ANNEX 12. ZONES DE RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS) i cada zona tindrà el seu dia concret de recollida. Aquesta divisió serà
Les persones usuàries del servei hauran de sol·licitar-lo a la deixalleria (via telèfon o a través
assignat. El vespre anterior a la data assignada o el mateix dia abans de les 6h del matí
hauran de deixar els voluminosos davant del portal del seu habitatge.
De forma prèvia a cadascun dels tres dies de servei setmanal la deixalleria facilitarà a
sidus
voluminosos. En cas que pel dia de servei no hi haguessin suficients sol·licituds de
domicilis/dependències del sector, el llistat es completarà amb habitatges dels dos sectors
urbà.

voluminosos al carrer i aquests hi
ts adhesius tindran diferents opcions referents als
El servei es prestarà preferentment en horari de matí amb la freqüència següent:

Taula 7 Freqüència del servei de
recollida de voluminosos
Municipi
Manlleu

Freqüència
3 dies a la setmana (preferentment torn de matí)

En cas que algun dels dies programats per efectuar el servei de recollida de voluminosos
caigui en festiu, el servei es realitzarà el següent dia que toqui servei en aquella zona.
Les empreses licitadores proposaran el calendari de recollida en base a la freqüència definida
en la taula anterior. Els serveis es programaran preferentment en dies no consecutius a
efectes de no comprometre la capacitat de recepció de la deixalleria. Si bé és probable que
els dies i
l de
adjudicatària per tal que pugui fer
el servei
Així serà la responsable de tancar amb clau la instal·lació i posar
acabi el servei i hi accedeixi fora dels horar
L'adjudicatària definirà les rutes, itineraris i equips necessaris per al correcte
desenvolupament del servei, justificant els rendiments i la idoneïtat en base a la logística i a
les característiques del municipi objecte del servei.
S'hauran de proposar les corresponents solucions per les zones amb característiques
específiques, com carrers estrets, zones de vianants, zones de difícil accés, etc.
documentació justificativa suficient.
2.21.1 Servei de repàs de rutes).
en el que informarà dels punts en els que trobi mobles abandonats fora del dia/sector de
atària del Lot 2 podrà consultar aquest mapa utilitzant el mateix
abandonats i serà consultable a temps real per totes les parts.
lot 2 marcarà en aquest software cadascun dels punts un cop els voluminosos hagin estat
recollits, a efectes del seu recompte. Així cada dia de servei caldrà destinar una part de la
jornada a la recollida a domicili dels voluminosos sol·licitats pel sector i data i també als que
es trobin abandonats a la via pública.
nt determini en el futur. El lliurament dels residus a la deixalleria o al centre
corresponent es realitzarà complint totes i cadascuna de les condicions tècniques que
s'estableixin per a l'acceptació i separació dels residus.
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4. MITJANS MATERIALS, INSTAL·LACIONS I RECURSOS HUMANS
4.1. Vehicles i equips auxiliars
En quan a la compra de recursos materials (vehicles, elements de contenció, àrees tancades
tant en l'àmbit de l'ús de recursos (ús de material reciclat, gestió de la fi de vida, etc.) com a
nivell d'impactes (emissions, soroll, etc.).
4.1.1.
L'empresa adjudicatària aportarà els vehicles necessaris per a la prestació del servei definits
di
freqüències definides en el present PPT i amb les possibles millores ofertes.
Els vehicles oferts i que prestaran els serveis de recollida (PaP i voluminosos) i neteja viària
al municipi de Manlleu podran ser:
De dedicació exclusiva al municipi.

aquells mitjans materials que prestaran serveis de manera parcial i/o puntual,
La maquinària del servei
amortitzada al 100% (veure
Annex 13. Maquinària procedent de l'anterior contracte sense valor residual) que,
configurant així la maquinària de reserva del contracte.
prestar servei, es donaran de
empresa adjudicatària.
1.4 IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI
dels treballs, posar en servei la totalitat de les instal·lacions i del material nou proposat per
la contracta.
servei. En cas de requerir equips addicionals que no es trobin dins del llistat de vehicles
si es considera oportú, un cost de lloguer durant el període que sigui necessari fins que
arribin els equips adquirits en el nou contracte.
Un cop transcorregut aquest període, es posarà en servei la totalitat del nou material
adquirit.
servei, i es
.
rns de servei que podran realitzar de mitjana

Taula 8 Graus d'utilització diaris
màxims dels vehicles del servei

Tipologia de vehicle

màxim

Vehicles de recollida de càrrega
posterior i superior
Vehicles rentacontenidors

1,5
1,5

Vehicles auxiliars de neteja
Vehicles de caixa oberta o tancada
(amb o sense grua i plataforma)
Escombradores
Vehicles de reg: baldejadores i
autobaldejadores
Vehicles de reg: cubes i cisternes
Vehicles de buidat i manteniment de
papereres
Vehicles ampliroll (transport elements
de contenització de residus de neteja
viària, de mercats, etc.)
Vehicles hidronetejadors amb vapor i
aigua a pressió
Altres vehicles de neteja (equips

1,5
2
1,5
1,5
2
2
2
1,5

2
de contenització, ...)

El material subrogat es quedarà com a reserva per cobrir el servei exclusivament durant els
Les empreses licitadores podran amortitzar, fins a un termini màxim de vuit (8) anys, els
vehicles de nova adquisició adscrits al 100% al municipi. Els vehicles i maquinària
amortitzats durant el contracte passaran a ser propietat de l'Ajuntament en finalitzar el
contracte.
quest contracte no podrà ser
En l'adjudicació dels serveis es valoraran les característiques tècniques i funcionals dels
vehicles adscrits al servei i especialment, el baix impacte sonor i qualsevol avantatge
significatiu des del punt de vista ambiental, així com la seva antiguitat. Es preveu que els
emissions acústiques del servei de recollida i complir amb els anteriorment esmentats criteris
de compra verda i innovadora.
continuació:
Es farà càrrec de totes les despeses d'explotació, manteniment i amortització dels
vehicles.
Serà la seva responsabilitat i es farà càrrec de que tots els vehicles disposin de tots
els permisos i autoritzacions pertinents, assegurances, revisions mecàniques, etc.
En cas d'avaria dels vehicles estarà obligada a la immediata substitució d'aquests,
Serà responsable de que els vehicles compleixin les normatives vigents quant a
permisos.
Realitzarà l'operació de buidat dels elements de contenció amb la cura necessària
per evitar l'embrutiment de la via pública, accidents o danys a béns o a persones.
També tindrà l'obligació de recollir tots els residus que estiguin al voltant dels
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elements de contenció que es trobin en vorera dins del nou model pap, deixar el punt
de recollida perfectament net i els elements de contenció en posició correcta.
Tindrà previstes i aniran al seu càrrec, aquelles situacions que puguin suposar la
interrupció de la cadena logística del servei, tals com els horaris d'admissió als
centres de tractament o altres.
Presentarà tota la informació tècnica emesa pel fabricant dels vehicles i màquines,
amb especial rellevància la relativa a la utilització d'energies més netes i menys
contaminants. També inclourà fotografies de cada un d'ells.
Els vehicles adscrits als serveis compliran tots els preceptes que s'assenyalin en el
Codi de la Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública.
Les caixes dels vehicles recol·lectors-compactadors d'escombraries tancaran
quitat, tindran mecanismes de seguretat automàtics
per a la descàrrega i dispositiu de seguretat situat darrera la caixa amb atur immediat
del punt mòbil. També disposaran en lloc visible d'un far rotatori, amb llum intermitent
de color taronja.
En el cas del vehicle per a la recollida de voluminosos corresponent al Lot 2, els dies
estacionat a les instal·lacions de la deixalleria municipal.
4.1.2. Tractament de les inversions
4.1.2.1. Períod

Tots els mitjans materials previstos en aquest apartat seran de nova adquisició.
En relació a les inversions, es preveu que segueixin els següents criteris respecte als seus
Equips de recollida i neteja viària: amortització a vuit (8) anys.
6. TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL: amortització a vuit (8) anys.
4.3. Elements de contenció: amortització
a vuit (8) anys.
Qualsevol altre equip o element auxiliars i/o inversió en obra civil no contemplat
anteriorment: amortització a vuit (8) anys.
Els vehicles i maquinària amortitzats durant el contracte passaran a ser propietat de
l'Ajuntament en finalitzar el contracte.
4.1.2.2.

Fase 0
PaP, equips de neteja viària, equips de la recollida de voluminosos (Lot 2), recursos
tecnològics (apartat 6. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I
CONTROL) i auxiliars (associats als serveis indirectes i/o comuns del servei), de les
i industrial.
Fase I

Fase II: no hi ha cap amortització prevista a ini
començat a amortitzar en les fases anteriors.
4.1.3. Especificacions tècniques mínimes dels equips
Els requisits mínims que hauran de complir els mitjans materials que les empreses licitadores
presentin en les seves ofertes sera
ANNEX 14 ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES MÍNIMES DELS EQUIPS.
4.1.4. Neteja i imatge dels vehicles
Els vehicles circularan sempre per la via pública en perfecte estat de neteja, amb la
carrosseria en bon estat i amb tots els elements de senyalització i de seguretat previstos en
perfecte estat de funcionament. Es netejaran diàriament a la finalització del servei.
Els ciutadans del municipi de Manlleu han de poder identificar clarament quins són els
vehicles que presten els serveis de recollida
8.3.2.2 Disseny de la
nova imatge del servei.
Aquesta
Queda totalment prohibit portar indicacions, símbols o qualsevol element estètic no acceptat
sar, pintar o fer
reparar els vehicles en el cas que no es compleixin aquestes condicions.
repàs general de xapa i pintura de la totalitat de vehicles i mitjans auxiliars.
4.1.5. Manteniment dels vehicles
Els vehicles i mitjans auxiliars hauran de tenir un correcte estat de funcionament.
ent dels mitjans materials,
motiu pel qual serà obligació seva organitzar i executar els treballs de manteniment
preventiu i correctiu que es requereixin en cada moment.
La conservació, manteniment, reparació, assegurances i tota la resta de despeses que
p
així com qualsevol altre producte utilitzat durant la realització dels diferents serveis afectats
en la seva oferta el pla de
manteniment de la totalitat de vehicles i mitjans auxiliars.

circumstància o eventualitat que pugui sobrevenir.
manteniment dels vehicles i la maquinària proposats pel servei, tal i com es detalla als

4.2. Instal·lacions
La neteja viària i la recollida de residus municipals són uns serveis que, pel seu bon
funcionament, necessiten unes instal·lacions amb unes característiques particulars. Aquestes

61 126
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

serveis i al seu sistema de treball i/o organització interna.
de neteja viària.
Les instal·lacions comptaran, com a mínim, amb els equipaments que es detallen a
continuació:
Magatzem cobert i tancat per a tota la maquinària el qual disposarà de totes les
mesures de seguretat que corresponguin.
Taller/s per a la reparació i el manteniment del material mòbil.
Espai de neteja per al material mòbil, amb la corresponent gestió de les aigües
residuals generades.
aurà de preveure un lloc per emmagatzemar els elements de contenció al llarg de
q
estat).
En relació al punt anterior, i únicament durant el període de desplegament de la Fase 0, I i
renys per
emmagatzemar tots els elements de contenció que siguin necessaris per a la implantació del
nou sistema de recollida PaP domèstica, comercial i industrial.
totes
les tasques administratives del servei de neteja viària i recollida i que es considerarà, a
Aquesta oficina administrativa podrà ubicarse a la base dels serveis, essent a criteri de les licitadores
el servei. Es prioritzaran les instal·lacions ubicades
compliment de totes les normes vigents.
En quan a les instal·lacions:
Compliran amb el que disposa la normativa de Seguretat i Salut al Treball.
hauran de disposar de les autoritzacions administratives corresponents.
Abans de posar-se en funcionament, han de ser inspeccionades pels serveis tècnics
-se realitzat obres de millora o adequació.
La g
aquelles despeses derivades dels consums diversos, la vigilància, la neteja de les
instal·lacions i tots aquells treballs de manteniment per tal de mantenir el grau òptim de
conservació dels edificis en ús.

4.3. Elements de contenció
pel correcte desenvolupament de les recollides del municipi de Manlleu.
de preveure un espai en la seva base logística del servei per

de tota la contracta (reserva per canviar els malmesos o per col·locar en festes, celebracions
i actes
i una revisió exhaustiva del seu estat.
En els següents apartats es descriuen la totalitat de les diferents modalitats i volumetries
previstes sense que puguin ésser modificades per part de les licitadores.
de contenció que necessiti en funció de la seva activitat.
4.3.1. Recollida domèstica
La recollida domèstica de les fraccions de resta, matèria orgànica i multiproducte es prestarà
amb un nou model de recollida PaP a través de la recollida de cubells en vorera davant dels
portals dels seus habitatges.
an els mateixos elements de
contenció.
Per fomentar la recollida separada de la matèria orgànica es repartiran cubells
airejats de deu (10) litres. Aquests cubells airejats seran perquè els veïns separin la
matèria orgànica de la resta de residus que es produeixin en el domicili. En cap cas
servirà per treure la matèria orgànica al carrer per la seva recollida.
Per treure els residus al carrer per la seva recollida, es repartiran cubells ambivalents
de vint-i-tres (23) litres, que serviran per les fraccions resta i matèria orgànica. La
fracció multiproducte es recomana de treure en bosses de plàstic semitransparents
estandarditzades.
Pels habitatges amb jardí que ho sol·licitin es repartiran bujols de 120 o 240 litres per
les restes de residus vegetals.
Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de presentar les seves dades sobre el
-los.
Pel que fa a la recollida a les cases disseminades, aquesta es realitzarà amb àrees

les àrees tancades i als contenidors ubicats al seu interior.
la mateixa targeta que els permetrà identificar-se
cada vegada que facin ús de la Deixalleria.
disposarà dels
elements de contenció suficients per totes les fraccions, segons proposta aportada per
contenidors ubicats al seu interior, també serà aportat
Pel que fa a la recollida de vidre domèstic, aquesta es continuarà realitzant mitjançant el
adjudicatària del Lot 1 també ser
que en disposin.
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4.3.2. Recollida comercial i industrial
contenció a repartir variaran.
MUNICIPALS
equipaments municipals del municipi. Les empreses licitadores entendran aquests números
com a orientatius i en la seva oferta hauran de presentar les seves dades sobre el nombre
-los.
4.3.3. Característiques tècniques dels elements de contenció
4.3.3.1. Cubell airejat per a la matèria orgànica

Cubell airejat fabricat amb polipropilè copolímer, resistent a altes i baixes temperatures, al
deteriorament dels raigs ultraviolats i als agents químics i biològics.
Principals característiques:
Que sigui totalment airejat.
Resistent al cops.
Tapa ajustada al cos amb una frontissa fixada a quatre punts de subjecció.
Que tingui potes per elevar-lo del terra i que millorin la ventilació.
del cubell.
Fabricat de material reciclat en, com a mínim, un 50% i que sigui reciclable al 100%.
Els cubells vindran serigrafiats segons les indicacions dels serveis tècnics de
En color marró (RAL 8024-8016).
La capacitat dels cubells airejats serà de deu (10) litres.
4.3.3.2.

Cubell fabricat en polipropilè copolímer, resistent a les altes i baixes temperatures i al
deteriorament dels raigs ultraviolats. Tindrà el cos estanc i vores arrodonides i no tallants.
Principals característiques:
Cúpula per a la ventilació que permeti la reducció de les males olors, les olors i la
condensació de l'aigua.
el facin fàcilment manejable
i
bar-se o que un animal pugui obrir-lo i remenarlo.
equips de recollida.
Portarà instal·lat un TAG RFID UHF 860 HZ-960 MHZ integrat i encapsulat amb la
seva identificació personalitzada.
Fabricat de material reciclat en, com a mínim un 50%, i que sigui reciclable al 100%.
Els cubells vindran serigrafiats segons les indicacions dels serveis tècnics de

Es proposarà un color pels cubells ambivalent que permeti distingir-los de la resta de
ecció final del color serà
La capacitat dels cubells ambivalents serà de vint-i-tres (23) litres.
4.3.3.3. Bujols

Es subministraran bujols lleugers, de fàcil maniobrabilitat i resistents als cops i a les tasques
de buid
Principals característiques:
Que sigui fàcilment manejable i segur per evitar atrapaments i desplaçaments no
desitjats.
Interior del cos amb parets arrodonides per evitar la acumulació de residus.
Pedal posterior per facilitar els inicis dels moviments/desplaçaments.

equips de recollida.
Es buidaran i tancaran per
gravetat.
Portarà instal·lat un TAG RFID UHF 860 HZ-960 MHZ integrat i encapsulat amb la
seva identificació personalitzada.
Rodes silencioses i lleugeres fabricades amb material reciclat.
s sono reductors.
Fabricat de material reciclat en, com a mínim, un 50% i que sigui reciclable al 100%.
Els bujols vindran serigrafiats segons les indicacions del Servei de Medi Ambient de
Disponibilitat en colors estàndards de reciclatge (verd, blau, groc, marró i gris).
La capacitat dels bujols serà de 60, 80, 120, 240 i 360 litres.
4.3.3.4. Contenidors de càrrega posterior

Es subministraran contenidors lleugers, de fàcil maniobrabilitat i resistents als cops i a les
tasques de buidatge fa
Principals característiques:

Agafadors per facilitar la recollida.
Interior del cos amb parets arrodonides per evitar la acumulació de residus.

equips de recollida.
mb pany i clau. Es buidaran i tancaran per
gravetat.
Portarà instal·lat un TAG RFID UHF 860 HZ-960 MHZ integrat i encapsulat amb la
seva identificació personalitzada.
Rodes silencioses i lleugeres fabricades amb material reciclat.
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Es prioritzarà la incorp
Fabricat de material reciclat en, com a mínim, un 50% i que sigui reciclable al 100%.
Els contenidors vindran serigrafiats segons les indicacions dels serveis tècnics de
Disponibilitat en colors estàndards de reciclatge (verd, blau, groc, marró i gris).
La capacitat dels contenidors serà de 1.100 litres.
4.3.3.5. Contenidors de càrrega superior

Principals característiques:
Sist

sistema doble capa.
-buidatge metàl·lic situat a la part superior i protegit davant la
corrosió.
equips de recollida.
Fabricat de material reciclat.
Els contenidors vindran serigrafiats segons les indicacions dels serveis tècnics de
Disponibilitat en el color estàndard del reciclatge de vidre (verd).
La capacitat dels contenidors serà de 2.500 litres.
Compatibles amb la instal·lació del sistema VACRI.
4.3.4.

dels elements de contenció

Les empreses licitadores del present Lot hauran de preveure la instal·lació de
contenció de residus de tots els serveis i en concret:
Tots els cubells, bujols i contenidors del servei de recollida domèstica de les
fraccions de matèria orgànica, resta i restes vegetals.
industrials de les fraccions de matèria orgànica, resta, multiproducte i vidre.
4.3.5.
Es preveu la instal·lació de tres (3) àrees tancades

ues següents:

Màxima integració paisatgística.
Superfície necessària per encabir els contenidors proposats.
Tindrà parets, coberta i porta corredora per poder realitzar el moviment de
contenidors.
Es construiran amb materials plàstics reciclats per facilitar-ne el seu manteniment.
Solera de formigó.

la major part de les àrees no hi ha punts de llum propers.
Ubicació

compleixen tots els aspectes relacionats amb la normativa de protecció de dades.

Repartir les targetes/clauers necessàries als usuaris perquè hi puguin accedir i
perquè puguin obrir els contenidors.
àrees.

4.3.6. Estoc de reserva i assistència tècnica

tenir aquest estoc anual.
Aquests elements de contenció de reserva tindran les mateixes característiques que els
impossibilitat de reparació
També es

.

-los
col·locar en festes, celebracions o altres actes de carrer en els que sigui necessari poder-hi
tenir bujols per dipositartindrà habilitat per a aquesta finalitat.
nvis en un termini màxim de
dues setmanes des de la data de la comanda, per poder cobrir aquest estoc i les necessitats
4.3.7. Garantia del material subministrat
facilitar els mitjans tècnics necessaris per a la
Els elements de contenció tindran una garantia mínima de dos (2) anys davant defecte de
fabricació. Qualsevol canvi degut a un estat defectuós dels materials, anirà a càrrec de
4.3.8. Termini i condicions de lliurament
El lliurament del material es realitzarà de manera programada segons calendari en
collida pap exposades en aquest PPT. Caldrà
que els elements de contenció estiguin disponibles al municipi per tal que siguin entregats
es trobi el municipi.
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El tr
materials i humans que necessiti per dur a terme les tasques indicades.
La retirada dels contenidors del servei actual anirà a càrrec de la nova empresa adjudicatària
1.4.4 Retirada
.
Tots els elements de contenció que es puguin trencar o malmetre durant la durada del
de garantir el lliurament dels elements de contenció de reposició un termini màxim de quatre
(4) setmanes des de la data de la comanda.

4.4. Personal
Les empreses licitadores hauran de comptabilitzar i justificar la dotació de personal que sigui
adient per a la prestació satisfactòria del servei en base a les especificacions tècniques
indicades en el present PPT, havent de contractar tot el personal que sigui necessari per a la
correcta prestació del servei, respectant les variacions estacionals que el servei pugui
requerir.
4.4.1. Conve
El personal actualment adscrit al servei de recollida de residus i neteja viària es regeix pels
convenis col·lectius següents, identificant-se clarament en l
PERSONAL A SUBROGAR a quin emplea
-

Conveni col·lectiu
R
Osona, SL
del centre de treball de Manlleu 2018-2020 (veure ANNEX 18. CONVENI
COL·LECTIU CENTRE MANLLEU)
Conveni col·lectiu dels treba
R
Osona, SL
del centre de treball de Vic 2018-2020 (veure ANNEX 19. CONVENI COL·LECTIU
CENTRE VIC) i acord de pròrroga 2021 (veure ANNEX 20. ACORD PRÒRROGA
CONVENI COL·LECTIU VIC PER AL 2021) i taules salarials corresponents al
2021
(veure ANNEX 21. TAULES SALARIALS
CENTRE VIC 2021).

Pel que fa a la jornada anual, el Conveni col·lectiu del centre de Manlleu preveu que la
jornada anual del personal adscrit a aquest centre és de 1.624,5 h anuals i en el cas del
centre de Vic el Conveni col·lectiu no estableix jornada anual i es limita a fixar una jornada
setmanal de 37,5 h de mitjana.
4.4.2. Substitucions del personal
treballs que hagin de
realitzardintre de la jornada.
En qualsevol cas, les baixes temporals i els períodes de descans o de vacances del personal
afectat al contracte no podran sota cap circumstància afectar la planificació dels serveis. Es
a la legislació laboral, mantenint la dotació necessària de cada equip de treball.
dur a terme la substitució de personal del servei per qualsevol dels motius
la formació necessària, amb antelació al desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit,

de personal.
En qualsevol procés de selecció i/o substitució del personal es prioritzarà la contractació de
personal procedent de borses de treball local i s
contractació de perfils amb risc d'exclusió social, etc.
personal contractat i els corresponents llistats Relació Nominal de Treballadors (RNT)
adscrits a aquest contracte. A més, en el moment que hi hagués cap modificació en la
professional de cadascú.
4.4.3.

a

de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals, sota la
seva específica i personal responsabilitat en tots els ordres.
complir per l'empresa contractada.
del servei, que serà aprovat per l
primer mes del contracte.
pendents treballs en benefici de la comunitat, per reforçar tot tipus de serveis al llarg de la
contracta.
4.4.4. Uniformitat
El personal adscrit al servei que tingui relació amb el públic, inclosos els conductors dels
8.3.2.2 Disseny de la nova imatge del servei.

necessàries.
articles de fibres
Per aquest motiu, les empreses licitadores presentaran la seva proposta de vestuari pel
personal del servei i adjuntaran tota la documentació corresponent a la composició dels
diferents teixits que proposin utilitzar.
Un cop el vestuari arribi a la fi de la seva vida útil es farà una gestió ambientalment correcte
scortesia
en la prestació del servei.
4.4.5. Subrogació del personal
En relació a la subrogació de personal del contracte vigent pel què fa al LOT 1 (veure
ANNEX 22. LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR)
Conveni col·lectiu dels treballadors.
adscrit als serveis que inclourà el següent detall:
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Nom i cognoms.
DNI o NIE.
Categoria.
Tipus de contracte.
Antiguitat.
4.4.6. Operaris i conductors del servei
que compliran les següents condicions:
la importància de la feina en la que participen. La seva predisposició és fonamental,
ja que hauran de dur a terme una funció essencial a nivell de control de la qualitat
dels residus aportats.
de la tecnologia.
Hauran de comunicar els fets o situacions contràries al bon estat de la recollida de
residus, la neteja viària i el mobiliari adscrit al servei, que hagi observat i no pugui
resoldre per si mateix. Aquesta comunicació s'efectuarà diàriament al coordinador
tècnic del servei per tal que l'empresa concessionària posi els mitjans necessaris per
a solucionar-ho.
Hauran de tenir un domini de sí mateixes per poder fer front amb total responsabilitat
les tasques regulades pel servei i per les ordenances municipals corresponents.
Hauran de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) als usuaris dels
servei (veïns i personal de les activitats comercials i industrials) als que donaran
ciutadania.
Hauran de tenir les aptituds físiques necessàries que requereix el seu lloc de treball.
Hauran de conèixer les característiques dels serveis que es liciten mitjançant el
present lot.
Pel que fa al

-ne adequadament als usuaris que
ho sol·licitin. La informació bàsica a conèixer i transmetre serà la següent:
Àmbits i modalitat de servei.
Modalitats de recollida porta a porta en funció del generador.
Calendari de la recollida porta a porta: dies de recollida de cadascuna de les
fraccions bàsiques (orgànica, resta i multiproducte).
Calendari de recollida de la fracció vidre.
Materials que composen cadascuna de les fraccions que es recolliran a través de la
modalitat porta a porta.

Materials que no es podran recollir mitjançant el servei de recollida porta a porta i que
ei de deixalleria, el circuit de
roba usada o altres circuits que es puguin anar incorporant.
Destinació dels materials de cadascuna de les fraccions, tractaments que reben i
de recollida.

motivarà els treballadors en tots els aspectes relacionats amb el servei. Haurà de potenciar
funcions.
haurà un encarregat destinat als serveis de recollida de residus (torn de nit) i un destinat als
serveis de neteja viària (en torn de matí) que també estarà localitzable durant el torn de
tarda.
4.4.7. Coordinador tècnic del servei
de la figura del coordinador tècnic del
servei al contracte, amb presència en el territori a temps complert i exclusivitat total per tal
de garantir el correcte desenvolupament del servei i la necessària coordinació amb els

faci referència al servei, en serà el responsable i tindrà els poders suficients per prendre les
decisions que exigeixi la seva prestació, sense que es puguin veure afectades per falta de
capacitat decisòria, ja sigui formal o legal.
cions a una

obligat a:
Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei.
considerin convenients per assolir els objectius del contracte.
Facilitar tota la informació relativa a la gestió del servei de neteja viària i recollida dels
residus municipals que li sigui demanada, així com tota la documentació de registre
de serveis.
9 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ amb la
freqüència requerida.
següents condicions:
ditada en gestió de residus municipals i serveis
de neteja viària.
Interès i predisposició per la feina i actitud positiva en el treball.
Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina
(festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.).
Tracte correcte amb la ciutadania.
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Entendre correctament el català i el castellà.

Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que es tractarà
treball.
4.4.8. Informadors ambientals
ofertes la contractació de dos informadors ambientals a jornada completa que estaran
inclosos dins dels costos durant tota la durada del contracte. Aquests dependran
que estarà con
8.5 Recursos humans.
Aquests informadors hauran de tenir la formació necessària per a desenvolupar treballs tals
com:
Captació de dades amb els mitjans dels que es disposi.
Inspecció, anàlisi i resolució de problemàtiques dels serveis.
Altres aspectes relacionats amb la inspecció de serveis.
4.4.9. Tècnic ambiental

4.4.10. Localització del personal
litzar en
cas de necessitat.
El personal de cada vehicle disposarà de telèfon mòbil (amb sistema de mans lliures
incorporat) durant les hores de feina per tal que puguin ser localitzats en qualsevol moment
comunicarà els números de telèfon dels

5. PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT
5.1. Criteris de sostenibilitat
La magnitud de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida de residus provoca una
inevitable necessitat de recursos i una repercussió en el medi ambient. Per tant, és
Disseny i organització del servei més sostenible.

Disposar de les millors tecnologies disponibles.
Implantació de criteris de compra verda en els equips.
Implantació de criteris de compra pública innovadora que permetin una millora i
optimització del servei.
Formació constant del personal en les diverses variables ambientals: aire, aigua,
energia i residus.
servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de
contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera,
energia de maquinària i instal·lacions així com la minimització dels residus. Per tant:
En la seva oferta aportaran la documentació que demostri la idoneïtat dels sistemes
proposats en relació a les variables i criteris ambientals.
Reduiran els impactes del servei en el medi ambient atenent al vector ambiental
Tindran en compte la formació i sensibilització ambiental de tot el personal de la
contracta.
Detallaran els criteris de compra verda i innovadora a aplicar al contracte.
Es valoraran,

del PCAP Criteris de valoració que depenen
, els paràmetres que incideixen de manera directa en la sostenibilitat
ambiental de la contracta, tant els que tenen a veure amb les característiques de la flota dels
equips (nivell sonor, tipus de motorització...)
, com ara la gestió
ambiental en les instal·lacions, propostes per a la minimització dels residus en actes festius,
compra verda, etc..
dels límits adoptats.
mbiental
de la contracta de serveis.

5.2. Variables ambientals
Les variables ambientals que cal que les empreses licitadores tingui en consideració en la
seva oferta seran, com a mínim:
5.2.1. Aire: emissió de gasos
Els vehicles de motor emeten gasos contaminants (NOx, CO, HC, etc.), partícules i gasos
2, que és necessari controlar i reduir.
mínim, amb la Normativa EURO existent, excepte en el cas dels vehicles especials que
hauran de complir la Normativa EURO màxima possible i disponible.
emissions CO2
.
Amb caràcter obligatori, en aplicació de les Directives 2007/46/CEE i 1992/61/CEE i del RD
750/2010, tots els vehicles auxiliars a utilitzar en el servei seran del tipus M1, N1 i L i hauran
de ser elèctrics.
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Vehicle tipus M1: vehicles de la categoria M4 que tinguin, com a màxim, vuit places
de seient a més de la del conductor. No disposaran de cap espai per a viatgers de
peu.
Vehicle tipus N1: vehicles de la categoria N5 la massa màxima no sigui superior a 3,5
tones.
3
Vehicle tipus L: vehicles de dues rod
(en cas de motor
La classificació com a vehicle elèctric 100% només aplicarà a aquells vehicles que no
disposen de cap tipus de motor tèrmic, ni tan sols motors tèrmics auxiliars.
posterior seran elèctrics.
Es valoraran positivament les ofertes que proposin vehicles amb una menor emissió de CO2,
de NOx, de CO i partícules, tal i com es detalla als crit
5.2.2. Aire: Impacte acústic
acústica, a més de molesta, pot provocar trastorns i altres alteracions sobre la salut de la
poblac
amb tots els mitjans disponibles.

potència acústica garantida), així com els nivells admissibles de potència acústica per a
determinats tipus de màquina i el mètode de mesura.
corresponent marcat acústic.
ús per pal·liar la p
proposarà les màquines amb els nivells de marcat acústic més baixos del mercat sempre que
es garanteixin els nivells de servei exigits. Aquestes propostes es valoraran positivament
segons la seva idoneïtat al servei i a les característiques del municipi a prestar el servei tal i
a
utilitzar dins dels serveis de recollida i neteja viària.
Addicionalment al marcat acústic, les màquines subjectes als nivells admissibles o límits, han
segons el procediment definit al corresponent Annex de la normativa.
servei per tal de minimitzar el soroll.
5.2.3.
ls serveis urbans és clau minimitzar-ne el consum, tot i que
moltes vegades per poder assolir el nivell de neteja òptim cal realitzar més serveis de neteja
amb aigua. És per aquest motiu que les empreses adjudicatàries hauran de preveure

Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge
(Reglament UE 678/2011).
5 Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies.
4

maquinària utilitzats en els ser
de neteja amb aigua serà molt important que aquests mecanismes maximitzin la
s serveis de neteja amb aigua quan ho
consideri necessari, especialment en èpoques de sequera. Les empreses hauran de mantenir

5.2.4. Contaminació odorífera
a la ciutadania. Tenint en compte que les olors associades als residus són desagradables, cal
que les empreses adjudicatàries evitin la seva emissió en origen, especialment dels elements
instal·lacions i de tots els vehicles que transportin algun tipus de residu. Es farà especial
atenció a la neteja exterior i interior dels elements de contenització i de les seves ubicacions.
5.2.5. Consum a les instal·lacions
Cal minimitzar el consum a les instal·lacions ja que es troba directament relacionat amb
Les empreses licitadores presentaran a les seves ofertes tècniques un llistat de mesures
preventives que utilitzarà en cas de resultar adjudicatària, en relació als següents aspectes:
implementar en les instal·lacions per a minimitzar el consum
presència, etc.), calefacció, etc.
renovables.
Equips informàtics: es reduiran les emissions sonores i electromagnètiques,

convencions bàsiques de la Organització Internacional del Treball per part dels

dus
associats als vehicles de recollida (olis, pneumàtics, etc.), així com als residus
generats a les instal·lacions.
el medi ambient i disposaran
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rials i productes reciclats i/o
Tota aquella documentació de la que es requereixi lliurament en paper haurà de ferse en paper elaborat amb fibra 100% reciclada, tal com defineixen els estàndards de
les ecoetiquetes: Àngel Blau, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (llegenda
"reciclat") o equivalents. Quan, per motius tècnics, no sigui possible el lliurament en
paper reciclat, es podrà lliurar la documentació en paper no reciclat, elaborat com a
fibra recuperada (fibra en la que s'admet la incorporació de restes de producció) i
garanties de legalitat, tal com defineixen els estàndards de les ecoetiquetes: FSC,
PEFC Etiqueta Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental (llegenda "de baix impacte") o equivalents.

5.3. Control anual de les variables
nt:
Plans pel compliment, per a tots els vehicles i maquinària, de la normativa EURO
i partícules. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest
requeriment (expressats en g/kWh).
Plans pel compliment de les emissions de CO2 (expressats en g/kWh) per tots els
seus vehicles i maquinària. Característiques dels vehicles i maquinària proposats
respecte a aquest requeriment.
Mesures pel compliment dels requeriments de potència acústica per vehicles i
maquinària. Característiques acústiques dels vehicles i maquinària proposats.
ls serveis de neteja de contenidors.

proposats.
Mesures proposades per la minoració de les
Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials, olis, etc.).
Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines.
Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, etc.)

ecològic. Característiques dels productes proposats.
ció ecològica (roba, fusta,
Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat (continguts, nivells de
formació i programació de la formació).
citat anual, i en base a les seves propostes, se sotmetrà
a un control per avaluar el compliment dels criteris en matèria ambiental. En aquest sentit
caldrà que presentin anualment documentació justificativa de tots els requeriments
ambientals:

Certificació de compliment, per a tots els vehicles i maquinària, amb la normativa

que justifiqui el compliment de la normativa EURO corresponent en funció del tipus
de vehicle. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest
requeriment (expressats en g/kWh).
Certificat de compliment amb els valors de les emissions de CO2 (expressats en
g/kWh) per tots els vehicles i maquinària.
Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la maquinària i
vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons el procediment definit a la Directiva
2000/14/CE.
Mesures associades a la minimització de soroll produït durant el servei i efectivitat de
les mateixes.

document
caldrà presentar de manera anual amb la corresponent documentació justificativa.
Resultats del Pla de Gestió de residus generats a les instal·lacions i possibles
propostes de millora.
Certificat de les característiques dels productes utilitzats en la prestació dels serveis.
Registre de formació del personal en matèria de sostenibilitat i pla de formació anual
del personal i del personal de nova incorporació.
de la documentació es realitzarà anualment i els certificats no podran tenir més de tres
at.
tingui constància de les modificacions.

5.4. Condicions bàsiques de seguretat i salut
L'empresa adjudicatària:
Tindrà cura del compliment estricte de les normes de seguretat i salut i normes de
circulació viària, tant en la gestió del servei (especialment en la manipulació dels
materials), com posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents.
Evitarà qualsevol situació de risc, tant per als operaris com per a les persones
usuàries del servei.
Redactarà el pla de prevenció de riscos laborals i desenvoluparà la seva activitat
seguint els criteris de seguretat i salut lab
d'evitar qualsevol risc d'impacte ambiental en el desenvolupament de les activitats
pròpies del servei.
Disposarà de tots el mitjans necessaris que permetin senyalitzar perfectament quan
els serveis que s'han de realitzar ho requereixin (a causa de la seva naturalesa o
circumstàncies).

77 126
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Prendrà totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol tipus d'accident. En el
cas de tr
d'evitar el vessament de productes tòxics al medi. En cas que hi hagi algun tipus de
vessament a la via pública, caldrà realitzar les actuacions de neteja corresponents.

5.5.
-19, caldrà que les empreses licitadores
presentin les mesures de seguretat i control dictades per les autoritats competents que
l virus. En qualsevol cas, es complirà com a
mínim el que marca la normativa actual.
5.5.1. Mesures generals a prendre
Caldrà que els treballadors extremin les mesures de protecció bàsica per evitar els possibles
contagis. De manera general caldrà que:
tota la informació necessària als treballadors perquè sàpiguen com han

feina com en els moments de descans en zone
del servei.
Es mantingui la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
Es rentin sovint les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
-se la cara, nas i boca.

etc. La neteja i desinfecció dels vehicles es farà abans i després de la seva
utilització.
Es reorganitzaran els torns de treball per evitar les aglomeracions de personal a les

amb símptomes.
plantilla.
Pel que fa a les instal·lacions, caldrà que:
Es planifiquin desinfeccions mensuals de totes les instal·lacions.
ons.
Es garanteixi que en el centre de treball hi hagi aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
Es reforci la ventilació en els llocs de treball.
Es reforcin les neteges diàries de les instal·lacions.
aci de manera individual.
afavorir la ventilació.

5.5.2. Mesures a prendre en el servei de neteja viària
Pel que fa a la neteja viària, i segons les instruccions emeses per la Diputació de Barcelona
en data 17 de juliol de 20206
desinfecció de les superfícies seran aquelles on pot haver una concurrència important de
persones i un contacte freqüent amb les mans, tals com:
Mobiliari urbà (bancs, grades, seients, etc.)
Instal·lacions relacionades amb el transport.
Baranes i agafadors.
Contenidors i papereres.
Altres superfícies o elements de contacte freqüent situats a la via pública i objecte de
Els productes des
agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública,
Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2 i disposaran del
i fitxes de dades de seguretat.
5.5.3. Mesures a prendre en el servei de recollida de residus
Sobre la gestió de residus domèstics es seguiran, com a mínim, els protocols establerts en la
7
de 13 de març 2020 emesa
pel

5.6. Formació i sensibilització ambiental
a tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats. Aquests cursos
inclouran tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la contracta, la utilització
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de preveure i presentar a la seva oferta el
pla de formació previst per als seus treballadors, detallant els temes de formació, la
programació i les hores dedicades, amb especial atenció a la formació contínua.
Finalment, tots els operaris del servei tenen l'obligació de conèixer les característiques dels
serveis que es liciten mitjançant el present lot. La informació bàsica a conèixer és
4.4.6 Operaris i conductors del servei.

5.7. Aspectes relacionats amb la imatge donada a la ciutadania
L'empresa adjudicatària ha de vetllar perquè en cada moment el servei transmeti una imatge
correcta a la ciutadania.
Els aspectes relacionats amb la imatge s'apliquen tant al vestuari com als recursos materials
nec
puguin ser objecte de transmissió d'una imatge correcta al ciutadà. 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 han d'estar en perfecte
estat de netedat.
6https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
7https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf
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6. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
Les empreses licitadores del Lot 1 oferiran una solució tecnològica que permeti realitzar la
7
QUALITAT I CONTROL DELS SERVEIS.
Aquestes dades seran emmagatzemades en servidors i processades per un programari
especialitzat en la gestió de dades de serveis de recollida de residus i neteja viària. Aquests
instruments han de permetre assolir una millor gestió de la qualitat i un millor control del
servei per p
servei. Aquesta solució s'acompanyarà de la planificació necessària per a la seva implantació
i d'un pla de manteniment durant el contracte de servei.
El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades
des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el sistema disposi d'un
certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la
Comunitat Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC. En el cas del software
es podrà valorar a través de les normatives espanyoles que regulen la seguretat de la
informació.
La plataforma de gestió serà accessible tant per part dels servei
com per als responsables de la qualitat i control del servei, per tal de poder fer un seguiment
continu del servei, oferint la informació relativa als estats dels abocadors, residus recollits i
tractaments rebuts per aquests i inc
definició temporal dels treballs associats als serveis de recollida de residus i neteja urbana, ja
per zona geogràfica.
els elements distribuïts a la via pública, es podrà filtrar els elements basant-se en atributs
específics (per exemple contenidors de vidre plens o amb incidències); així com poder
realitzar una navegació bidireccional mapa-fitxes.
Tots els serveis inclosos dins del Lot 1 de recollida i transport de residus que impliquin el
ics
elements de contenció, si és el cas, permetent identificar a quin usuari i/o generador
pertanyen.
En el cas de la recollida domiciliària les fraccions que caldrà que siguin identificades seran la
En el cas de la recollida comercial i industrial, caldrà que siguin identificades totes les
fraccions recollides a través del sistema de recollida PaP. En les fraccions resta i matèria
ió
corresponent. Pel cas de la fracció multiproducte també es farà així o amb un
instal·lat a
seva identificació corresponent.
Quedarà exclosa la identificació electrònica dels usuaris de la fracció vidre, la qual es recull
amb contenidors tipus iglús. No obstant, la identificació dels elements de contenció i la seva
recollida i buidat sí que quedarà registrada.

També es preveu la
En tots els serveis de neteja viària i altres vehicles auxiliars del servei es preveu la instal·lació
d
7
QUALITAT I CONTROL DELS SERVEIS.
Les empreses licitadores del Lot 1 presentaran en la seva oferta les propostes detallades
relatives a:
Hardware
identificar tots els elements de contenció dels habitatges disseminats,
comercials/industrials i els cubells de recollida porta a porta. Per als contenidors
comunitaris i comercials/industrials el sistema RFID proposat serà preferentment de
baixa freqüència per assegurar la lectura quan la recollida sigui amb elevador. Pels
cubells de la recollida PaP el sistema RFI
puguin ser llegits pels lectors portàtils dels operaris.
Hardware
tancades i a la deixalleria municipal mitjançant targeta/clauer ciutadana.
Hardware del sistema de seguiment GPS ubicat als vehicles dels serveis per al
seguiment del vehicle i registre de les posicions dels diferents esdeveniments.
Sensor de treball en escombradores que permeti diferenciar quan la màquina està
treballant de quan n
duta a terme.
Software integral de gestió de tota la proposta de recopilació de dades i generació
El software i els informes generats serviran per a una correcta prestació dels serveis de
7 QUALITAT I
CONTROL DELS SERVEIS.

6.1.

ó
4.3.3 Característiques tècniques dels elements de
que

contenció

7
QUALITAT I CONTROL DELS SERVEI
generador concret, sigui domicili particular o activitat comercial o industrial.
ològics
elements de contenció.
També serà la seva responsabilitat el correcte manteniment de tots els sistemes
com als lectors corresponents.
tots els serveis i, en concret, per:
Tots els cubells, contenidors i bujols del servei de recollida domiciliària de les
fraccions orgànica i resta.
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industrials de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte.
Per als contenidors de càrrega superior i contenidors de càrrega posterior de volum més
gran als 120 litres de la recollida comercial, industrial i els contenidors de les àrees
rectament. Per la resta de
identificació. En el cas de la recollida P
cap element de contenció associat. En el cas que els establiments no es trobin a peu de
identificatiu en la façana del punt portal o es buscarà una

6.2. Resum de
al servei
incloguin com a mínim, el següent equipament:
Ordinador embarcat amb receptor GPS i mòdem GPRS per la transmissió de dades
tags
RFID dels elements de contenció i els identifiqui automàticament en el moment de
realitzar un servei de buidatge.
En el cas dels recol·lectors de càrrega posterior, aquests estaran dotats de sistema
de baixa freqüència per assegurar que la lectura dels

mb tecnologia RFID
ha sigut realitzada

RFID UHF
i una antena fixa a la part posterior del camió per a la identificació dels cubells i
bosses que es recolliran manualment.
equiparà serà mitjançant un lector RFID de baixa freqüència per fer la identificació
manual dels contenidors.
Botonera exterior per a la introducció de fins a quatre (4) incidències associades a la
recollida dels contenidors que són identificats pel sistema RFID embarcat.
En quant als vehicles de neteja viària, aquests aniran equipats, com a mínim, amb els
següents dispositius electrònics:
Sistema GPS/GPRS precís per al seguiment del vehicle i registre de les posicions
dels diferents esdeveniments.
Sensor de treball en escombradores que permeti diferenciar quan la màquina està
treballant de quan només està circulant i així poder controlar l'activitat duta a terme.
-se amb un sistema receptor GPS
per a la localització del vehicle i mòdem GPRS per a la transmissió de dades.

7 QUALITAT I CONTROL DELS SERVEI perquè procedeixi
a gestionar-ne les dades obtingudes.
geolocalització permanentment connectats que permetin portar un control de rutes i
posicions de la flota en temps real i que els vehicles disposaran dels dispositius necessaris
fregadores, neteges a pressió, etc.) de vials i carrers, així com per a poder registrar
incidències geolocalitzades, el mòdul de gestió de flotes incorporarà una interfície gràfica on
es podran visualitzar i gestionar les rutes assignades als diferents equips de treball, i de la
qual es podrà obtenir informació sobre distàncies recorregudes, temps emprats, rutes
realitzades, tipus de ruta, etc. a partir de la qual s'elaboraran informes i estadístiques
posteriors en el sistema d'anàlisi d'informació.
També es mantindrà un històric de les rutes i es podrà realitzar consultes i filtrats de la
informació sobre diferents camps:
Llistats de rutes previstes o realitzades;
Tipus de ruta - Data i hora de realització de la ruta;
Temps de parades en les rutes;
Incidències en les rutes i posició de les mateixes;
Velocitat en cada punt;
Equip de treball assignat en cada ruta.
En temps real es podrà consultar, com a mínim:
Identificació de la ruta i de la feina que realitza;
Ubicació dels vehicles;
Hora inicial i final d'una ruta;
Recorregut i quilometratge realitzat en cada ruta;
Alarmes de parada i d'excés de velocitat;
Incidències en les rutes i posició de les mateixes;
Identificació dels elements instal·lats a la via pública i del seu estat (pe. paperera
rentada / reparada / substituïda ...).

execució dels treballs.
per exemple aquells vehicles que han de realitzar la ruta, els que estan involucrats en les
actuacions, podent modificar la informació durant la prestació del servei per a optimitzar

6.3. Lector de
recol·lectors de càrrega posterior
Els vehicles recol·lectors de càrrega posterior aniran equipats amb un sistema RFID
automàtic que permeti fer lectures de les etiquetes o
dels elements de contenció i els
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identifiqui automàticament en el moment de realitzar un servei de recollida. El sistema
Antena lec
tags que
incorporaran els contenidors de càrrega posterior > 120 L de la recollida comercial i
freqüència per a identificar automàticament els contenidors que són recollits

pagament per generació.
Antena lec
identificarà els cubells de la recollida PaP realitzada manualment. Aquest rang de
lectura serà superior al 85% i haurà de poder ser ajustable per tractar de reduir al
màxim possible lectures de tags o etiquetes de cubells pròxims que no estan sent
recollits.

6.4. Lector de

o etiquetes RFID manual/portàtil

lector manual que servirà per a la identificació dels elements de contenció a recollir. El
de mà que permetran realitzar les tasques de manteniment, inspecció i inventariat dels
sempre que ho considerin oportú.
Aquests terminals de mà s'utilitzaran per a la identificació dels elements de contenció
equipats amb etiquetes o
RFID. Amb el GPS es podran geolocalitzar tots aquests
elements de contenció en un plànol.
El terminal de mà haurà de ser compatible amb el programa de gestió de serveis que es
-ne la informació registrada en temps real
així com accedir a la informació de la base de dades.
També es subministraran sistemes d'identificació de canellera (dues unitats per cada vehicle
dedicat a la recollida PaP). Aquests permetran la lectura i escriptura d'etiquetes UHF durant
el servei (hauran de permetre treballar amb guants reglamentaris) ja que estaran equipats
amb una corretja per la canellera.
dades al servidor. També podrà comunicar-se en temps real amb qualsevol dispositiu o
realitzar el registre de les dades recopilades.
Per als vehicles

embarcat del vehicle.
ontrol del servei perquè pugui realitzar els
controls pertinents.

6.5.
contenidors intel·ligents de les àrees
garantir

àrees.
tenidors per part dels usuaris i poder garantir una òptima
usuaris a les àre
serà la mateixa que els permetrà identificar-se a la deixalleria per tal de poder-se beneficiar
ació.
etrà identificar-se

cada vegada que facin ús de la Deixalleria.
de les àrees seran:

Pany electrònic amb lector per a ser actuats mitjançant targeta electrònica de
proximitat (sense necessitat de contacte ni botons), amb freqüència de lectura 13,56
MHz, d'acord amb protocol estàndards de targetes ISO15683 i ISO14443.
L'adjudicatària subministrarà les targetes personalitzades i serigrafiades a color amb
la informa
Mòdem GPRS amb connectivitat bidireccional amb el centre de control, que permetrà
mitjançant targetes ciutadanes i la recepció de la configuració programada (horaris

dels contenidors per registrar els usuaris que en facin ús. Seran compatibles amb
de la deixalleria.
Índex de protecció ambiental IP67 de la unitat electrònica del tancament per poder
treballar a la intempèrie i amb ambients agressius com són els dels residus.
Possibilitat de carregar llistes blanques i llistes negres per les autoritzacions

tancament de manera individualitzada.
Generació de les següents alarmes automàtiques dels tancaments electrònics:
o Nivell de bateria baix.
o Nivell de bateria esgotat.
o Porta oberta que no s'ha tancat en 60 minuts.
La gestió i explotació dels tancaments electrònics i les targetes ciutadanes es portarà a
6.6 Software per a
la gestió de dades.
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La construcció i subministrament de les àrees tancades dels contenidors, així com dels
hardware i sistemes
Cada àrea disposarà de contenidors suficients de totes les fraccions.
.

4.3.5.

6.6. Software per a la gestió de dades
El software de gestió de dades, que serà
permetrà visualitzar totes les dades registrades mitjançant els diferents sistemes tecnològics
de seguiment i control. Serà consultable on-line des de qualsevol dels navegadors més
habituals. Utilitzarà les dades registrades per la unitat de control embarcada als vehicles,
tancades i de la deixalleria.
Els usuaris del software per poderTant els servidors com el software de gestió hauran de ser externs a l'empresa adjudicatària
del Lot 1 (o qualsevol companyia del mateix grup empresarial), amb l'objectiu últim de què
la solució implantada contribueixi a una millor gestió de la qualitat del servei per part de
ra del mateix contindrà com a mínim mòduls per a la visualització, seguiment i
registre històric de:
Gestió de flotes: vi
recorreguts sobre mapa per vehicle. Per als vehicles de neteja viaria, el traçat
permetrà distingir amb diferents colors el moviment de la màquina i els trams on el
raspall està en funcionament.
Mobiliari urbà: consulta dels buidatges de tots els elements de contenció i de les
incidències sobre les aportacions. Aquest mòdul també permetrà dur a terme la
gestió de les apertures de les àrees tancades, contenidors intel·ligents i de les
targetes repartides als diferents usuaris.
Planificació de rutes: possibilitat de programar en el calendari els diferents serveis
per poder-ne consultar posteriorment el compliment de cada ruta.
c
registrades al servei. Consulta del temps de resolució de les incidències.
s: el software permetrà
registrades durant el servei de recollida PaP domèstic, comercial i industrial. Aquests
missatges seran informatius i aniran dirigits als usuaris que hagin generat algun tipus

Estadística del servei i informes: els informes mínims que es podran obtenir de
manera ràpida i senzilla són:
o Buidatges de contenidors, cubells, bujols i contenidors (RFID) del període que
es sol·liciti.

o Buidatges (volum i fracció) realitzats a cada activitat econòmica i durant el
mes transcorregut (RFID).
o
les aportacions de residus (tant dels serveis de
accions preses per solucionar-les.
o Informe de participació dels diferents usuaris en les recollides per a poder
nança municipal de residus, així com el futur sistema de
pagament per generació.
o Informes estadístics del servei (mitjana mensual de buidatges per dia de la
setmana i fracció, mitjana de buidatges per equip de treball i fracció, dia de
major i menor nombre de recollides, informe de la NO participació, etc.).
o
contenidors, amb la possibilitat de diferenciar les dades de cada àrea de
manera individual.
o Relació de pesos recollits per fracció obtinguts amb base el pes final de cada
ruta i els volums totals buidats.
ells
les dades.
Les empreses licitadores inclouran dins de les seves ofertes un enllaç a una demostració
del software proposat per tal de que els serveis tè
les principals característiques i funcionalitats del software presentat.
consulta i una paraula clau pels responsables del seguiment de la qualitat i control del servei
per tal de que aquests puguin inspeccionar el correcte funcionament dels programes de
dels informes que es generin, per a poder efectuar totes les tasques corresponents.

6.7.
s
contenció i de tot el software associat als elements físics implantat als serveis de recollida,
neteja viària i elements de contenció.
à de mantenir els elements embarcats i els sistemes de control
màxima celeritat possible, les reparacions necessàries per a garantir-ne el bon ús.
En aquest sentit, l
manteniment de la tecnologia proposada per garantir el seu correcte estat.
contracte de manteniment pels equips tecnològics que garanteixi un òptim funcionament

6.8. Informes a presentar
9 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
prestats.
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col·laborarà en
treuen tèxtil sanitari...).

6.9. Coordinació del servei i interlocuc
Nomenar una persona com a màxim responsable del compliment de les condicions
l'empresa
portar en tot moment a través d'aquesta persona.
Programar anual i exhaustivament els dies i les hores en què es realitzaran els
diferents serveis inclosos en el contracte. Aques
abans de l'1 de gener de cada any. Tant la programació com els possibles canvis o
ls responsables de la
qualitat i seguiment del servei (per telèfon o correu electrònic) qualsevol incidència
que es produeixi en la prestació del servei.
del servei (per telèfon o correu electrònic i amb una antelació mínima de 24 hores,
excepte en casos de força major en els que es procedirà amb la màxima diligència)
la realització de tot servei no estrictament programat o qualsevol modificació (indicant
nou dia i hora) en un servei programat.

7. QUALITAT I CONTROL DELS SERVEIS

serveis contractats.
indicadors de qualitat previstos per a cadascun dels serveis inclosos en els Lots 1 i 2.
Aquests controls es programaran mensualment de manera aleatòria i es faran sense
comunicació prèvia a les empreses adjudicatàries de la prestació dels serveis.
Aquest sistema té un caràcter de seguiment continuat de la prestació dels serveis per tal
d
fixats en la contracta. La seva resolució també podria tenir un caràcter sancionador i, en
funció de la incidència detectada, podria causar modificacions en el percentatge de la
7.1
7.6 Metodologia ).

) i/o algunes actuacions reiteratives no corregides per part de la

7.1.
La sistemàtica de control incideix en definir un Índex de Qualitat (en endavant IQ) de la
contracta. Aquest Índex tindrà un valor absolut de 95% si tots els serveis es desenvolupen

1.

en un valor del 95%:

terme per part de les empreses adjudicatàries ha complert tots els requisits.
Podria ser, però, que és donés la casuística de que tot es fes correctament (en base al que
està contractat) però que, en canvi, es poguessin detectar elements de qualitat no
desitjables en algun servei. Per exemple: es podria donar el cas de que en el servei de
neteja viària es complís la freqüència de pas contractada però que, tot i així, el següent dia
el carrer tornés a estar brut, generant possibles queixes ciutadanes. En aquest cas, podria
no tractar-se ni considerar-se com un incompliment del servei sinó que la freqüència
inicialment establerta dins del PPT podria no ser suficient, motiu pel qual caldria plantejar-se
algun tipus de modificació del servei.
2.
Significarà que, un cop realitzat el seguiment i les inspeccions dels serveis, els indicadors de
corresponent redueixi el seu valor.
En aquest cas, serà necessari aplicar correccions en els serveis per tal de que en la següent
serveis.
Com a conclusió, doncs, el control de qualitat permetrà detectar les incidències i indicadors
de qualitat afectats i permetrà avançar en processos de millora continua dels serveis.

7.2. Indicadors de qualitat
ada
servei determinat.
Els indicadors de qualitat previstos per aquest plec són els que es descriuen en l ANNEX 15
INDICADORS DE QUALITAT I CONTROL DEL SERVEI i permetran detectar si un
Aquests indicadors es classificaran segons una escala de valor que els tipifica en quatre
nivells:
1.
2.
3.
4.

Conforme.
Lleu.
Greu.
Molt greu.

Aquesta classificació n

ANNEX 15
INDICADORS DE QUALITAT I CONTROL DEL SERVEI.
e qualitat i es determina la seva
classificació dins dels quatre nivells previstos (conforme, lleu, greu o molt greu).
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7.3. Serveis objecte de control
Els serveis que seran objecte de control de qualitat i seguiment de la contracta obeeixen a
lisi:
1. Els controls específics de cadascun dels serveis que integren la contracta.
2. Altres controls comuns
verificació de les tasques associades al manteniment general dels equips integrants
de la contr
obligada a comunicar mensualment i anualment als serveis tècnics municipals.
Aquests controls inclourien els camps de treball següents:

Taula 9 Serveis objecte de seguiment
de qualitat i control
SERVEIS DE RECOLLIDA

1
2
3
4
5

6

7
8

Recollida domèstica de
la resta
Recollida domèstica de
la matèria orgànica
Recollida domèstica de
la fracció multiproducte
Recollida comercial i
industrial
Neteja interior/exterior
dels
elements
de
contenció de les àrees

SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA
Serveis específics
1 Escombrada
manual 1
carrers
2 Buidat motoritzat de
papereres
3 Escombrada mixta
4

Escombrada mecànica

5

Servei aiguabatre

SERVEI DE RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS
Recollida de voluminosos

residus
Neteja dels vehicles i 6 Servei escatat herbes
maquinària
Altres controls comuns
Manteniment dels vehicles i maquinària
Gestió documental

Aquest llistat és orientatiu. El llistat definiti

GRUP I. Indicadors pel control de la sistemàtica i operació de treballs (inclosos en la
recollida, la neteja viària i recollida de voluminosos).
GRUP II. Indicadors pel control del manteniment dels equips fixes i mòbils.
GRUP III. Indicadors pel control de la plantilla integrant dels serveis.
GRUP IV. Indicadors pel control de registres i sistemes de comunicació.
GRUP V. Indicadors pel control del grau de satisfacció ciutadana.
En l
cada servei realitzat,

es mostren, per

7.4.
Es distingeixen tres metodologies per poder avaluar els indicadors de qualitat de cada servei:
Els que es poden controlar com a tasca de gabinet sense necessitat de control
directe al carrer: són els que van lligats al control de rutes (itineraris, freqüències,...) i
horaris de gestió dels diversos serveis. Aquest control es pot fer des dels sistemes de

Els que requereixen un treball de camp

ant un

valorar, raonadament, si la falta comesa ha estat controlada i gestionada la seva
resolució.
Els que depenen de la percepció visual
queixes dels ciutadans i/o el personal contractat expressament per a aquesta finalitat
per analitzar la gestió de qualitat, poden suggerir com a insatisfacció o disconformitat
sobre un determinat servei.
Per verificar aquest fet, els responsables de la qualitat i control del servei mensualment faran
una relació dels resultats obtinguts de tots e

7.5.
segurar la prestació dels serveis contractats, així com la
desviacions a la baixa podran tenir una repercussió directa sobre la certificació i/o, fins i tot,
ser motiu de resolució de contracte.
La sistemàtica per a avaluar els resultats implica un recompte de tots els indicadors que
rvei.
resultats:

Sego
següents rangs:

Taula 10 Dades pel càlcul de l'IQ

Nombre de faltes

Disminució IQ

Fins a 3 faltes lleus
Per més de 3 faltes lleus
Per cada falta greu

0%
2%
4%
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Per cada falta molt greu

6%

IQ entre el 95% i el 85%: qualitat molt bona.
IQ entre el 84% i el 72%: qualitat bona.
IQ entre el 71% i el 60%: qualitat suficient.
IQ entre el 59% i el 48%: qualitat insuficient.
IQ més petit del 47%: qualitat inacceptable.
ls Lots 1 i 2
La programació dels treballs inspeccionats durant el mes.

corresponent.
La relació detallada de tots els incompliments amb la fitxa corresponent obtinguda i el

indicadors.

7.6. Metodologia de penalització
penalització a aplicar es composa de dos factors:
Factor quantitatiu: és el resultat del càlcul del nombre de faltes comeses multiplicat
corresponent del PCAP.
Factor qualitatiu

Import de la penalització = factor quantitatiu + factor qualitatiu

Taula 11 Dades pel càlcul de les
penalitzacions a aplicar

Variació de IQ respecte IQ
pactat
Fins a un 8%
Entre 9% i 12%
Entre 13% i 16%
Entre 17% i 24%
Entre 25% i 36%
Major de 36%

Factor Quantitatiu:
Penalització per tipologia

Factor qualitatiu: % de
penalització a aplicar sobre
el preu total mensual de
cada Lot de la contracta

200
0,5%
1%
2%
3%
Resolució de contracte

Podrà ser motiu de resolució de contracte quan, en qualsevol dels serveis contractats, es
produeixi alguna de les situacions següents:

que implicarà un IQ anual del servei màxim del 58%).
un 47% (tant de neteja viària com de recollida, incloent els
residus voluminosos) durant dos mesos seguits.
qualitat en el contracte, serà el que prengui la decisió definitiva de resoldre o no el
contracte.
tat (95%), sempre tindran una
repercussió econòmica sobre el cost total de la contracta i no sobre el servei determinat. En
aquest cas, és una valoració qualitativa ja que quantes més faltes greus, més gran serà el
descens dels IQ i, per tant, la penalització també serà més gran.
Les penalitzacions parcials que es poden produir per faltes comeses en el conjunt del mes
tindran el mateix cost. En aquest cas és una valoració quantitativa.
La suma de tots dos conceptes (qualitatiu i quantitatiu) és el que es comptabilitzarà en el
règim penalitzador del control de qualitat segons els indicadors de qualitat.
Per exemple:
gons dades de la taula 9):

Taula 12 Exemple de càlcul de l'import
de la penalització
Tipologia de falta
438 conformitats
6 indicadors amb faltes lleus

% de reducció
2 x 2% = 4%
un 2% de reducció

1 indicador amb falta greu

4%
4% de reducció
Per cada falta molt greu
6% de reducció

1 indicador amb falta molt
greu
Total % de dismi

14%
95% 14% = 81%
Qualitat del servei = Bona

IQ mensual

Factor quantitatiu:
Faltes comeses: 8

6%

=

Factor qualitatiu:
14%, el % a aplicar
1% preu contracta =
Preu mensual:
Import de la penalització:

mes

Podrà ser motiu de resolució de contracte quan, en qualsevol dels serveis contractats, es
produeixi:
que implicarà un IQ anual del servei màxim del 58%).
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ària com de recollida) durant dos
mesos seguits.
qualitat en el contracte, serà el que prengui la decisió definitiva de resoldre o no el
contracte.

7.7. Aplicació pel seguiment de la qualitat i control del servei
El seguiment i control de qualitat que es pretén dur a terme en la gestió de la nova
Agilitzi el tractament de les dades.
Permeti una sistemàtica en el treball de camp en què es puguin incorporar les dades
directament en un registre automàtic capaç de vincular aquesta informació a
güents:
Es podran incloure els indicadors necessaris i es podran classificar segons els criteris
següents:
o Classificació geogràfica (sectors, barris, zones,...).
o Classificació per tipus de serveis (neteja viària, recollida residus,...).
Ha de permetre incorporar una base de dades on es puguin incloure tots els
indicadors per serveis prestats i la seva variació (conforme, lleu greu o molt greu).
Es podrà indicar el sistema de valoracions pels controls basats en el tipus de mesura
definida per indicador.
Es podran definir indicadors amb tipus de mesures numèriques i lògiques (metres,
metres quadrats, metres lineals, unitats, percentatges, conforme/no conforme,
Farà el recompte automàtic de les conformitats (lleus greus o molt greus) que

de càlcul de penalitzacions segons el nombre de valoracions no positives registrades
en un període. Obtenció de gràfics automàtics
Farà els informes que es defineixin per contracte o per servei.
Fixarà les dates de realització dels controls per cada indicador.
Classificarà les etiquetes (TAGS) per fer cerques.
Haurà de ser conceptualment senzill per poder-hi treballar.
mateixa aplicació per tal de poder executar les tasques del servei de seguiment de la qualitat
implantar per al programa de control de qualitat del servei, tal i com es detalla als criteris

7.7.1.

indicadors en una data concreta.
La informació dels controls programats es mostrarà en format agenda/calendari.
funcionalitats:
Per mes.
Per setmana.
Per dia.
Controls per canviar de dates.
Hi haurà la possibilitat de reprogramar i/o eliminar els controls programats.
dels indicadors que pertoquin al servei en qüestió. Un cop oberta la pestanya, es treballarà
sobre una fitxa que ha de poder contenir la informació següent:
Data prevista pel control.
Data i hora automàtiques i modificables de realització del control.
Identificad

realitza el control.
2

, %,...), caldrà indicar el
valor numèric corresponent.
El sistema ha de poder validar que el valor numèric informat es correspon amb la
valoració seleccionada.
r fotografies en el moment de la realització del control.
Les imatges o fitxers podran tenir comentaris individuals i la seva geolocalització.
Opció per indicar codificacions externes que puguin identificar un element viari, per
exemple per sistemes GIS.
identificar, de manera senzilla, la qualificació dels indicadors (conforme, lleu, greu o molt
efectuat inclou fotografies.

Realitzar els controls programats de manera àgil, mitjançant la selecció del control en
Copiar o moure controls.
Reiniciar la valoració de controls.
Valorar controls mitjançant múltiple selecció.
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Duplicar un control.
roposada.

indicador). En cap cas, serà el controlador qui realitzi el càlcul.
7.7.2. Informes a generar
El sistema ha de ser capaç de generar els informes necessaris per a poder fer un correcte
seguiment del control de qualitat. Els informes es podran generar segons la definició de
períodes informada en el contracte.
Els informes mínims necessaris seran:
Posició global per contracte:
o Gràfica per valoracions dels controls.
o
o
Posició global per sector geogràfic o serveis:
o Gràfica per valoracions.
o
o Qualitat del servei.
o
Incidències per sector geogràfic o serveis:
o
o
o Relació de controls amb incidències.
Informe de controls no realitzats
o Resum per motius.
o Relació de controls No Realitzats amb motiu.
o Relació de controls No Realitzats sense motiu.
7.7.3.
prèviament
definits.
Usuaris
Rols: assignació de funció als usuaris.
Seguretat per Contracte
contracte.

en cas que sigui necessari).
7.7.4. Requeriments tècnics

vell de

PC amb connexió a Internet.
Tablet amb:
o SIM amb connexió de dades.
o Navegador.
Per tal de ferica i de la
formació necessària pels usuaris. Aquesta formació es podrà fer mitjançant classes
presencials o virtuals.
partat 7 QUALITAT I CONTROL DELS SERVEIS.
mesos des de la formalització del contracte.

7.8. Sistemàtica de gestió del control de la qualitat
Les tasques a realitzar per gestionar el control de la qualitat dels serveis seran les que es
descriuen a continuació:
Tasques diàries (treball de gabinet)
Es recollirà diàriament tota aquella informació que es pugui obtenir sense una feina prèvia

servei.
Incidències que la població de Manlleu faci arribar a través de la web de
Tasques mensuals (control in situ de la qualitat del servei en treball de camp)
Seran les tasques que es realitzaran mensualment
efectuant el servei.
sobr
servei en concret.
serveis així com les incidències que es derivin dels indicadors de qualitat referenciats en el
quadre de l
INDICADORS DE QUALITAT I CONTROL DEL SERVEI.
permetrà anar incloent la informació que vagi analitzant. Cal indicar que el software només
dades dels indicadors respecte a la seva tipificació en lleu, greu o molt greu, de manera que
mèrica i el programa ja indica la tipificació
anotarà el que veu i, en cap cas, haurà de fer-ne una valoració subjectiva.
El programa també ha de permetre incloure fotos i observacions quan sigui necessari acotar
la informació.
dels diversos serveis.

s a realitzar i la

tenir en compte només a nivell informatiu.
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7.9. Supervisió del servei
A aquests efectes l'adjudicatària haurà de:
Designar al Coordinador tècnic del servei (veure apartat 4.4.7 Coordinador tècnic
del servei) com a màxim responsable del compliment de les condicions de l'oferta i
del bon funcionament del servei. La comunicació entre l'Ajuntament i l'empresa (per
telèfon o ei/o email) de qualsevol incidència que es produeixi en la prestació del servei.
amb una antelació mínima de 24 hores (excepte en casos de força major en els que
es procedirà amb la màxima diligència) de la realització de tot servei no estrictament
En el moment d'iniciar el servei l'empresa adjudicatària ha de disposar dels procediments i
registres per la prestació dels serveis licitats.
Aquests procediments i registres han de poder ser utilitzats des del primer dia de prestació
del servei i han de ser facilitats inicialment a l'Ajuntament. Qualsevol modificació dels
procediments relatius al servei han de ser pertinentment actualitzats i facilitats a
l'Ajuntament, així com els registres de la realització de cada servei. En aquest últim cas, es
tindrà especial èmfasi amb els registres relatius als manteniments i neteja de maquinària,
instal·lacions fixes i elements de contenció, per tal que
corresponents en cas que fos necessària la seva intervenció.

8. CAMPANYES DE COMUNICACIÓ
8.1. Objecte del contracte
de les campanyes de comunicació. Aquestes campanyes són imprescindibles per garantir
del nou model de recollida PaP mitjançant la participació activa de tota la població.

és

Lot 1 dels serveis de recollida de residus i neteja viària i inclouran:
Campa
-implantació dels serveis de recollida
de residus PaP.
Campanya de comunicació relatives als serveis de neteja viària.
Campanyes de comunicació relatives als serveis de recollida de residus voluminosos.

En totes les campanyes caldrà respectar els següents criteris:
Ús de materials reciclats.
Certificat de gestió sostenible de boscos quan es prevegui utilitzar fusta.

Ús de llenguatge inclusiu.
Perspectiva de gènere.
usió.

8.2. Àmbit funcional
Existiran dos tipus diferents de campanyes que caldrà desenvolupar a llarg del contracte:
1. Campanya inicial del contracte
comunicar i explicar a la ciutadania, comerços i activitats industrials la intenció de
canviar el model de recollida de residus, els motius del canvi i el funcionament del
nou sistema. Aquesta campanya constarà de dues fases: fase de pre-implantació
i fase de post-implantació.
2. Campanyes periòdiques anuals: són les campanyes que es faran al llarg del
correctament els seus residus i per comunicar-losobtenint.
madament, 8.593 habitatges i una
domèstica i 1.238 comerços i activitats industrials.
amiliars a la
zona urbana de Manlleu. A les afores predominen les cases unifamiliars i/o masos
disseminats.

8.3. Campanya inicial del servei
Les empreses licitadores inclouran en les seves ofertes un pla de comunicació que analitzarà
el context i les necessitats comunicatives de l'Ajuntament pel que fa a la implementació del
nou model de recollida selectiva plantejat.
També es plantejaran els objectius i les línies de comunicació estratègiques que permetin
una correcta transmissió del servei a la ciutadania i als agents implicats.
El pla inclourà un calendari de les accions a desenvolupar al llarg del termini del projecte, es
8.3.1. Inici i fases
Les fases a tenir en compte en la realització de la campanya no es podran iniciar totes a la
de maner
dels usuaris. Això implica molta feina de comunicació, informació i implicació ciutadana,
La campanya informativa inicial per la implantació de la recollida PaP es dividirà en dues
etapes:
1. La primera serà la que es realitzarà el mes de febrer de 2022 per la implantació del
març de 2022.
2. La segona serà la que es realitzarà per la implantació del servei de recollida PaP
domèstica i es farà també
1.4.1 Fases del contracte).
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En tots dos casos es repetiran les fases de pre-implantació i post-implantació que es
descriuen a continuació:
Fase de pre-implantació: en aquesta fase es duran a terme totes les activitats
necessàries per preparar a la ciutadania, comerços i activitats industrials abans de
1.4 IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI). Les fases
de pre-implantació començaran segons:
o Recollida comercial: començarà el febrer de 2022.
o Recollida domèstica
implantació de la Fase I i Fase II.
Les activitats a realitzar seran:
o Creació

(administració, associacions de veïns, xarxa de comerços, etc.) i, un cop
o
o Disseny de la imatge i el lema d
Només es farà
servei de la recollida domèstica seguirà els mateixos criteris).
o Disseny de la imatge del servei aplicable a la maquinària del servei (Només
del servei de la recollida domèstica seguirà els mateixos criteris)..
o Elaboració del contingut de l
així
2.4 PAGAMENT
o
o
o
o
Fase

PER GENERACIÓ DE RESIDUS.
Elaboració dels materials comunicatius per la campanya (imants).
Elaboració de contingut per web i xarxes socials.
Informació als ciutadans en diferents punts del municipi.
Visites per informar als comerços i a les activitats industrials.
de post-implantació

servei. Tindrà una durada aproximada de dos mesos durant els quals caldrà:
o
o Realitzar tasques de repàs per aquells habitatges, comerços o activitats
anterior.
o Continuar amb les tasques d'atenció ciutadana, sensibilització i seguiment.

8.3.2. Tasques a realitzar en la fase de pre-implantació
8.3.2.1. Elaboració dels materials de campanya

rribar al
la diversitat de la població de Manlleu.
Es considera necessari elaborar un material informatiu que, com a mínim, expliqui:
Els beneficis de la recollida PaP.
Quins materials van a cada fracció.
recollida i fraccions, on es recullen els residus,...).
Funcionament del nou sistema de PxG i aplicabilitat de la futura ordenança i taxa
municipal.
On portar els altres elements que no es recullen PaP (deixalleria).
La pràctica del compostatge casolà per habitatges amb hort o jardí (dies i horaris dels
.
Informació relativa a la programació dels serveis de neteja viària
El funcionament del nou servei de recollida de residus voluminosos.
Recomanacions de bones pràctiques relatives als serveis de neteja viària i recollida
de voluminosos.

per part dels habitatges, comerços i activitats industrials. Aquests aniran a càrrec de
responsable de les campanyes durant les fases de pre-implantació i post-implantació i a
disposició dels responsables del seguiment de la qualitat i control del servei durant tot el
ciutadania que contingui la informació dels diferents serveis, permeti una
simulació/seguiment del sistema de pagament per generació i actuï també com a canal
bidireccional de comunicació.
8.3.2.2. Disseny de la nova imatge del servei

aplicacions corresponents. Caldrà proposar una imatge genèrica i una adaptada a cadascun
dels serveis. La imatge haurà de transmetre la voluntat de canvi i de millora per la que ha
ial) com a
corresponsable del nou model.
-ne el
disseny final definitiu. La prop
Lot 1 i 2 sigui única.
Es farà una proposta de nova imatge i es lliuraran els corresponents arts finals amb la marca
i disseny dels següents materials:
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Vehicles de recollida i auxiliars
disseny de la nova imatge, adaptant el disseny previst a cada vehicle.
Elements de contenció (cubells, bujols i contenidors): s'adaptarà el disseny previst
disseny dels adhesius identificatius de les diferents fraccions que aniran als elements
de contenció.
tèxtil sanitari: es farà una proposta dels adhesius, tant
així com dels que es col·locaran en les bosses que continguin tèxtil sanitari.
en la recollida de residus voluminosos: es farà una
proposta dels adhesius,
servei (ex: excés de volum, residu no objecte del servei...).
Vestuari
del servei.
(tant als del Lot 1 com als del Lot 2) serà resp
mateix, aquesta serà la responsable de mantenir aquesta imatge en bones condicions al llarg
de la vida de tots els recursos materials.
8.3.2.3.

En la fase de pre-implantació e
aquest punt cal garantir dues tasques fonamentals:
1.
funcionament del sistema de PxG, neteja viària i recollida de voluminosos.
2.
targetes/clauers electrònics per poder accedir a la Deixalleria i a les àrees
Aques
rebre la informació pertinent sobre els serveis. Aquesta tasca es reforçarà amb xerrades
informatives obertes a tota la població en cadascun dels barris del municipi.
proper a les diferents zones d'implantació del PaP per poder realitzar aquesta atenció al
públic. Així mateix, caldrà coordinaremmagatzemar tots els elements de contenció del nou servei de recollida PaP.
Les empreses licitadores hauran de preveure les següents dades en quant als espais
educatius:

Reforços que es considerin pel cap de setmana.
En aqu
materials:
En el cas dels habitatges amb recollida PaP en cubells:

o
ambivalent per aportar els residus al carrer).
o Dos paquets de bosses compostables i un de bosses semitransparents per la
fracció multiproducte.
o Imant recordatori de nevera.
o Adhesius homologats per identificar les bosses de tèxtil sanitari (per les
famílies que ho necessitin).
En el
contingui la següent informació:
Adreça.
Nom i cognoms.
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
Id o valor associat al cubell.
Qualsevol altre element que serveixi per identificar la persona productora dels
residus.
Només es lliurarà el material a les persones que constin al padró fiscal de la taxa de
padró i ser objecte del s
En el cas dels habitatges disseminats, aquests faran la seva aportació de residus a les àrees
elect
cada veí per tal de
generar una base de dades que contingui la següent informació:
Adreça.
Nom i cognoms.
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
Qualsevol altre element que serveixi per identificar la persona productora dels
residus.
Només es lliurarà el material a les persones que constin al padró fiscal de la taxa de

8.3.2.4. Repartiment del material per la recollida comercial i industrial

En la fase de pre-impla
comercials i industrials de Manlleu. En aquest punt cal garantir dues tasques fonamentals:
1.
nou servei de recollida PaP i del funcionament del sistema de PxG.
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2.
els comerços i activitats industrials, tant als del nucli urbà com els dels polígons
industrials.
nformació es preveu dur-les a terme mitjançant visites personalitzades per
informar a cada activitat comercial o industrial de forma individualitzada.
ells, bujols o contenidors en funció de

Un paquet de bosses compostables pels usuaris productors de matèria orgànica.
Adhesius homologats per identificar les bosses de tèxtil sanitari (per les activitats que
ho necessitin).

dades que contingui la següent informació:
Adreça.
Nom i cognoms del responsable.
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
Id o valor associat al cubell/contenidors.
Id o valor associat al rebut de la taxa de deixalles (proporcionat per
Només es lliurarà el material a les activitats comercials que constin al padró fiscal de la taxa
es instruccions que es donin des de

8.3.3. Tasques a realitzar en la fase de post-implantació
Un cop materialitzada la implantació dels nous serveis del Lot 1 i 2 (és a dir, un cop ja ha
entrat en funcionament), començarà la fase de post-implantació, la qual tindrà una durada
de dos (2) mesos i implicarà les següents tasques:
8.3.3.1. Repàs

Tot i que durant la campanya de pre-implantació es farà el repartiment dels elements de
aquesta fase de post-implantació
vegada.

per recollir aquest material.

-

8.3.3.2. Seguiment de la participació

Durant els dos (2) mesos posteriors a la implantació del servei, caldrà fer una proposta de
com es realitzarà la informació a la ciutadania, comerços i activitats industrials que es detecti
que no participen del PaP i a aquells que no ho facin correctament.
També es continuarà informant als usuaris en general que, un cop implantat el PaP, puguin
tenir dubtes sobre la seva realització.
ciutadania, comerços i activitats industrials.
Finalment caldrà informar a tots els usuaris que pel motiu que sigui no hagin pogut obtenir el
seu material per dur a terme la recollida PaP, com ho han de fer per aconseguir-lo.
Durant els dos (2) mesos posteriors a la implantació del servei es farà un seguiment de la
participació per part dels diferents usuaris. Aquest seguiment inclourà:
Una proposta de com es realitzarà la informació a la ciutadania, comerços i activitats
industrials que es detecti que no participen del PaP i a aquells que no ho facin
correctament.
dubtes sobre qualsevol dels serveis implantats.
ciutadania, comerços i
del servei.
La informació a tots els usuaris que pel motiu que sigui no hagin pogut obtenir el seu
material per dur a terme la recollida PaP, de com ho han de fer aconseguir-ho.

8.4. Campanyes periòdiques anuals
Durant els vuit (8) anys de durada dels contractes del Lot 1 i 2, es faran, a part de la
cada any restant de contracte).
poder-los corregir.
Tindran una durada de dos (2) mesos i inclouran:

esforç.

públic. En
coordinació amb els serveis tècnics municipals, es buscarà algun espai municipal
amb un elevat ús ciutadà per poder realitzar aquesta atenció al públic. Caldrà
preveure atenció en horari de matí i tarda.
Les accions que es considerin oportunes
seva implicació en el sistema de recollida. Preferiblement hauran de ser accions
assegurar-se de que arriba a tota la població. També es considerarà la possibilitat de
fer-ho en diversos idiomes.
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Les accions que es considerin oportunes per a la difusió del grau de satisfacció de la
neteja viària i altres accions que es considerin pertinents per mantenir la informació
relativa a aquest servei cap a la ciutadania.
per fer difusió dels nous serveis.

8.5. Recursos humans
L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de personal suficient per a la
prestació del servei contractat i per a complir amb l'objecte del contracte.
Es disposarà d'un coordinador tècnic assignat al contracte que serà el responsable de
realitzar les següents tasques:
Assegurar el correcte desenvolupament de les feines regulades en aquest apartat en
tots els seus àmbits.
Traspassar la informació de les feines a realitzar als informadors ambientals.
Realització dels informes necessaris.
No obstant això,
podran comunicar directament amb els informadors ambientals del contracte.
Es disposarà de dos informadors ambientals necessaris per la realització de les tasques
descrites en aquest apartat, tals com:
Informar a tots els usuaris sobre el funcionament del nou servei.
Realitzar les xerrades en els punts informatius habilitats amb aquest objectiu i
ervei.
Aquests dos informadors ambientals estaran incorporats dins del cost del contracte del Lot 1,
ies
tals com:
Seguiment i educació ambiental continuada a la població, centres educatius,
associacions de veïns, entitats, festes, fires i mercats, etc.
Visites a grans productors que presentin incidències reiterades
Visites a grans productors nous en el sistema PaP.
Visites a usuaris reincidents, gestió de punts crítics i coordinació amb els agents
socials.
Els informadors ambientals, en funció de les càrregues de treball, es destinaran a l'espai
d'atenció ciutadana o bé al suport per l'anàlisi de dades.
Es valorarà que els informadors ambientals siguin originaris del municipi o de la comarca i
que puguin parlar els idiomes dels grups de migrants més nombrosos, per tal de que el
missatge arribi adequadament a la majoria de la població. Manlleu és un municipi amb un
Per arribar a la població migrant, els indrets més adients per desenvolupar les accions de
de migrants, carnisseries halal, etc.

mitjançant visites concertades i personalitzades.
Tot el personal que intervingui en la prestació del servei disposarà del vestuari adequat que
d'informació.

8.6. Recursos materials
Tot el personal destinat a la realització de les campanyes de comunicació desenvolupades als
anteriors apartats disposaran de telèfon mòbil i dels elements informàtics necessaris per
poder realitzar les seves tasques.
Per als educadors ambi
8.5 Recursos humans
haurà de posardiferents campanyes a realitzar així com tot el material que considerin que serà necessari per
la tasca dels informadors ambientals.

8.7. Informes i reunions
8.7.1. Fases de pre-implantació i post-implantació
Durant les fases de pre-implantació i post-implantació, el coordinador tècnic facilitarà als
Accions realitzades en aquell període.
Resum de les principals conclusions i resultats de les campanyes del període.
Resum de les accions a realitzar en el següent període.
en què es detectessin mancances (la campanya no arriba a tothom, personal insuficient,
material insuficient, etc.) al llarg de la campanya.
realitzi puntualment per al bon funcionament del servei.
També es presentarà una memòria resum un cop hagi finalitzat la campanya inicial
campanya.
8.7.2. Campanyes periòdiques anuals
A la finalització de cada una de les campanyes periòdiques anuals es presentarà una
m a
màxim un mes després de la finalització de la campanya.

9. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
comunicació que hauran de complir les empreses adjudicatàries.
El coordinador tècnic de l
apartat 6
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TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
amb el qual entregar-la, en funció de nous requeriments que puguin aparèixer durant el
transcurs del contracte, sense que les empreses puguin reclamar cap contraprestació
addicional.
ons
mòbils i permisos que correspongui a fi i efecte que aquest pugui accedir a tota la informació
que es requereix en aquest capítol. Aquest material anirà a càrrec de les empreses
adjudicatàries.

9.1. Propietat i control de la informació
Tota la informació generada i processada per les empreses adjudicatàries (excepte dades
responsabilitat exclusiva de les adjudicatàries. També serà responsabilitat seva que
informació del servei que consideri rellevant i a les bases de dades dels sistemes

9.2. Seguretat i protecció de les dades
de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO 27000.
Les empreses adjudicatàries, durant tota la vigència del contracte, donaran compliment als
requeriments normatius vigents en matèria de seguretat, protecció de dades i política de
adequacions o modificacions vinculades als requeriments per al compliment legal de la
Plataforma de gestió i control i de les aplicacions informàtiques pròpies de les adjudicatàries
aniran al seu càrrec.

9.3. Requeriments respecte la informació a enviar
à el més detallada
possible i les dades referents als recursos desplegats en el territori estaran georeferenciades.
Els recursos materials utilitzats per les empreses adjudicatàries disposaran de dispositius per
a la seva identificació, localització i per a la monitorització del seu funcionament. La
informació que generen els dispositius embarcats en els vehicles (identificador, ubicació
instantània, velocitat, consum, altres, etc.), la dels elements de contenció (codi identificador,
ubicació, identificació
ls
sistemes municipals. Les dades GPS dels recorreguts reals dels equips de treball i dels
empreses adjudicatàries, a un sistema extern que estarà aprovat prèviament per
Tots els vehicles del servei, inclosos els carretons porta bosses, disposaran de dispositius de
localització i posicionament GPS. Els elements de contenció podran tenir diversos codis que

els identifiquin de forma unívoca i incorporaran dispositius RFID o altres solucions similars
que permetin la identificació més automàtica possible.
La informació sempre serà detallada i estarà actualitzada per tal de que els serveis tècnics de
planificades i realitzades durant el dia. Caldrà que tota la informació es pugui analitzar a
nivell de ciutat, sector, districte, barri i tram de carrer.

9.4.
estàndards tecnològics a utilitzar, seran els que d
Les empreses adjudicatàries hauran de disposar dels recursos materials, humans i tècnics
necessaris per establir aquestes connexions i mantenir-les durant les 24 hores del dia i els
te.
sistemes informàtics de les empreses adjudicatàries en el sistema municipal estaran inclosos
en les ofertes presentades per les empreses licitadores.
Donada la durada del contracte i la ràpida evolució de la tecnologia, aquests mecanismes
istemes

dades de forma immediata o en temps real.
En aquesta línia, es potenciaran mecanismes de comunicació basats en interfícies tipus
(en endavant API). La
forma de comunicació estàndard serà via
, és a dir, es basarà en models de comunicació
de publicació/subscripció.
Les empreses adjudicatàries hauran de comprovar que els sistemes municipals reben les
dades procedents dels seus sistemes o dispositius. En el supòsit en què això no succeeixi,
hauran de guardar aquestes dades per tal de tornar-les a enviar quan la comunicació sigui
dades arriben finalment als sistemes municipals.
Per aquest tipus de comunicacions,
que contingui parcial o totalment la
informació vinculada a la contracta serà susceptible de ser requerida per a connexió directa.
La utilització de mecanismes de comunicació
via
, on el sistema client interroga al
servidor sobre possibles canvis, només es farà en situacions concretes i determinades per

informàtiques que siguin necessàries per donar continuïtat la prestació del servei i que hagin
estat desenvolupades específicament per les empreses adjudicatàries durant el transcurs del
contracte.
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9.5. Informació a registrar i comunicar per part de les adjudicatàries
La informació mínima dels treballs realitzats que les empreses adjudicatàries hauran de
contracte, és la
que es detalla a continuació:
Mensualment
Tones gestionades, amb els seus corresponents albarans de gestió, de cadascuna
de les fraccions transportades.
Desviacions respecte a la planificació prevista inicialment pel que fa a tots els serveis
contractats.
Estat dels manteniments dels mitjans materials de la contracta (elements de
contenció equips mòbils).
Incidències amb el tipus de residu recollit.
Pla de personal (incidències, baixes,...)
Gestió dels residus recollits amb la inclusió de tots els albarans de control de pes i
trasllat dels residus.
servei o que justifiqui la feina realitzada.
Diàriament
Full de registre o comunicat de servei diari dels serveis realitzats
A més, les adjudicatàries estaran obligades a lliurar tots els informes i estudis relacionats
amb el servei que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament.
Les empreses adjudicatàries hauran d'adaptar la planificació dels treballs a partir de:
La planificació inicial d'itineraris, tant de les recollides com dels tractaments de
neteja, i de manteniments de materials relatius a les prestacions repetitives.
Les optimitzacions trimestrals del conjunt i de cadascun dels serveis.
Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment.
apareixen abandonats a la via pública com a conseqüència de mals hàbits de la
ciutadania, i de runes abandonades a la via pública.

9.6. Altres informacions a entregar
9.6.1. Plànols i quadrant de programació associats al servei
Les adjudicatàries mantindran i actualitzaran tots els plànols associats als serveis objecte
a, com els de neteja viària
(plànols de cada recorregut, sector, etc.) i els de distribució dels elements de contenció de
cada fracció dels residus.
Qualsevol modificació en la programació dels serveis que es consolidi al llarg del contracte
ctualització a la plataforma de control del servei per part de les adjudicatàries.
Totes les actualitzacions (de serveis, de planificació de serveis i de plànols) hauran de ser

tzació de tota aquesta informació es farà amb la freqüència que pertoqui, sota la
responsabilitat de les adjudicatàries, tenint en compte que no fer-ho pot comportar
ei, el
grau de compliment de la prestació dels serveis. Per tant, les desviacions que es produeixin
lamar penalitzacions en la

facturació.
9.6.2. Gestió de documentació del transport de residus

Les adjudicatàries realitzaran les gestions necessàries per obtenir i actualitzar tota la
documentació necessària pel transport de cadascuna de les fraccions dels residus municipals
8
, i incloent també els contractes de tractament de residus (art. 5),
tipologia de residus.
Les adjudicatàries entreg
tractament corresponents a cada fracció de residus recollits el mes anterior. Tota la
9.6.3. Memòri
Anualment, els coordinadors tècnics dels serveis entregaran als serveis tècnics municipals
una memòria en format .pdf (així com una versió editable del mateix document) mitjançant
el gestor documental de la plataforma de gestió i control del servei, o bé per altres mitjans
La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Relació

per tipologia de servei de recollida. Les

les diferents plantes de tractament de residus. El registre facilitarà, com a mínim, la
següent informació:
o Planta destí.
o Matrícula.
o
trada.
o
o Fracció.
o Pes entrada.
o Pes sortida.
o Pes lliurat.
Totes les matrícules que apareguin en aquest registre han de correspondre a
vehicles els quals es pugui demostrar (ja sigui mitjançant controls de presència o
consulta de comunicats d
plantes de tractament de residus. Els serveis tècnics municipals hauran de poder
consultar el registre en qualsevol moment.
8
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contenció
servei a partir de la identificació dels elements de contenció que es desbordin
habitualment; el que habitualment es recullin buits i/o els que habitualment presentin
més residus fora o impropis dins.
Valoració de la recollida PaP comercial i domèstica (a partir del moment de la

o
icació, fraccions que es recullen, etc.).
o
exclusiu, no utilitzen o utilitzen molt poc els serveis de recollida porta a porta
(per fraccions).
o
presenten un potencial de millora
significatiu en termes de qualitat de les fraccions lliurades.
Valoració del servei de recollida a les àrees tancades de contenidors: inclourà
dels següents ítems:
o
o
contenció
ies amb els
tancaments: bosses fora de les àrees, impropis, altres mancances i oportunitats de
millora.
Propostes de millora per augmentar la qualitat dels serveis de neteja viària.
dels serveis de recollida de residus i neteja
viària:
o Nombre i relació de mitjans humans i materials adscrits i no adscrits al servei.
o Altes, baixes i noves incorporacions.
Valoració del Pla de formació del personal.
Indicadors de consums anuals:
o Litres de gas-oli, gasolina o biodièsel consumits pels vehicles convencionals.
o KWh consumits pels vehicles elèctrics.
o
o KWh de les instal·lacions fixes.
o Altres.
Indicadors del personal adscrit al servei
o Nombre total de persones treballadores:
Número total.
Número de dones.
Número de persones de nacionalitat estrangera.
Número de persones amb disminució.
Número de contractes bonificats.

o
o
o
o
o

Antiguitat dels treballadors.
Hores anuals de formació.
Accidents laborals.
Hores de baixa laboral.
Hores laborables totals.

Altra informació que els serveis tècnics municipals sol·licitin.
9.6.4. Memòria anual del servei per la ciutadania
viària i per tal de traslladar a la ciutadania els resultats dels seus esforços envers la millora
de la recollida selectiva, anualment les empreses adjudicatàries elaboraran una memòria en
format .pdf (així com una versió editable del mateix document) amb les principals dades i
resultats registrats en els serveis.
La informació que, com a mínim, inclourà aquesta memòria serà la que es detalla a
continuació:
Tones de residus recollits pels diferents serveis de recollida (domèstica i comercial)
diferenciant per fracció (inclosos els voluminosos).
Evolució de la
representada amb gràfiques.
Potencial de millora de la recollida actual.
Potencial del millora de la neteja viària.
Relació de mesures a dur a terme per part de la ciutadania per millorar la recollida
selectiva.

Altres.
comunicació que consideri oportuns.

9.7. Requeriments de comunicacions externes
Les empreses adjudicatàries disposaran dels recursos materials necessaris per a la connexió
Aquesta connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions
municipals es faran a través de les connexions que es considerin adequades i respectant tots
els protocols de seguretat establerts. En tots els casos, els costos derivats de la contractació
Les empreses seran les responsables de custodiar correctament els certificats digitals lliurats
per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada
personals individuals lliurats al seu personal pel desenvolupament del producte o servei. La
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10. DOCUMENTACIÓ A PRESEN
10.1. ASPECTES GENERALS DE PRESENTACIÓ
donant resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida de manera que es faciliti la
lectura i la
ANNEX 16. MODEL
DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS i
ECONÒMIC que pretenen homogeneïtzar la informació aportada en les propostes de les
diferents licitadores.
Les empreses presentaran una oferta única que es cenyirà el màxim possible al que es
demana en aquest PPT, no admetent-se variants en les ofertes econòmiques ni tècniques. En
especificacions del PPT i les propostes tècniques i econòmiques que presentaran seran per al
conjunt dels serveis.
ents serveis de neteja i recollida de
residus el quadre resum segons el format establert (veure ANNEX 17. MODEL DE
PRESENTACIÓ ECONÒMIC), així com el quadre resum de la seva oferta tècnica detallada
ANNEX 16. MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES
TÈCNICS per a cadascuna de les Fases del contracte.
Les ofertes hauran de presentar-se segons el que es detalla a continuació:
En català o castellà i per escrit.
Amb lletra tipus Arial i mida de lletra 11.
Interlineat senzill.
En fulls de format DIN A4.
El material gràfic podrà ser exposat en format de fulls fins a DIN A3.
300 pàgines (15
podran presentar, en documentació addicional la documentació gràfica relativa als serveis i
la documentació tècnica dels vehicles oferts, així com els seus manuals de manteniment.
serà tinguda en compte per a la seva valoració.
Serà mot
incorpori:
Qualsevol altra documentació que sigui relativa als criteris objectius o automàtics.
ica i econòmica haurà de presentar-se segons els
requeriments especificats al PCAP relatius a la presentació del Sobre Digital de les ofertes a
través del perfil del contractant.
juntament de
econòmica per aquest fet.
del contingut del PPT.

10.2. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR DEL LOT 1
En tot allò relatiu als criteris de judici de valor les empreses licitadores hauran de presentar
les seves ofertes responent sistemàticament als requeriments per a cadascun dels serveis de
er a la correcta

comprensió de les ofertes:

recollida, desglossats en els diferents grups funcionals o fraccions i que permetrà
especificar:
o Els serveis de neteja viària i recollida de residus oferts.
o Els recursos materials necessaris.
o Els recursos humans necessaris per a la realització del servei.
La jornada laboral prevista per a la plantilla dels diferents serveis de neteja i recollida
indicant:
o Hores de treball.
o Dies de treball i de descans anuals i setmanals.
o Altres.
Les instal·lacions des de les quals operarà i les seves característiques.
Els serveis de suport tècnic i administratiu que caldrà proporcionar per un correcte
desenvolupament del servei.
La relació de le
5 PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT i les
demostracions, declaracions, mes
de condicions.
Les propostes en matèria de gestió de la informació que es creguin convenients per
donar compliment als requisits dels apartats 6 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I CONTROL i 7 QUALITAT I CONTROL DELS SERVEIS.
10.2.1.
Les emp
Document 0 on resumiran la seva proposta tècnica relativa als criteris valorables per judici
de valor remetentla informació que doni resposta als diferents criteris.
10.2.2. Document 1: Memòria tècnica de prestació de serveis de neteja viària
ord amb els requeriments exposats al llarg dels diferents
apartats del present PPT, detallaran les seves propostes per als diferents serveis de neteja
viària, desglossant-los segons siguin tractaments bàsics de neteja o tractaments específics.
Els tractaments bàsics de neteja es diferenciaran segons els grups funcionals i els seus
tractaments: la neteja amb escombrada mixta, amb o sense aigua, la neteja amb
escombrada manual, etc.
Les neteges específiques es detallaran per categories de tractaments proposats.
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Per a cadascun dels serveis mencionats de neteja, les licitadores hauran de presentar la
eja
viària (tractaments bàsics de neteja i tractaments específics) així com la informació
de presentar la proposta final proporcionant:
o Una descripció detallada de tots i cadascun dels tractaments a utilitzar amb el
detall dels elements i procediment per a cada servei de neteja i per a cada
b el model i marca a
eines a utilitzar i tot el que cregui oportú per a la seva correcta comprensió.
o La programació detallada especificant la combinació dels tractaments bàsics
proposats per la neteja viària a cada sector o barri, amb els increments de
gràfica (plànols).
o
utilitzar per a cada tipologia de tractament i la seva descripció, aportant els
proposen i les seves freqüències, dies i torns de servei.
o Les licitadores hauran de fer el càlcul del rendiment mitjà del tractament (m.l.
-

La programació del serveis (tractaments bàsics de neteja o tractaments específics)
es detallarà en plànols segons:
o Plànol genèric de tractaments, on es podran veure en un sol plànol tots els
tractaments de la mateixa tipologia (com per exemple tots els recorreguts dels
equips
territori.
o Plànols de recorreguts de tots els tractaments de neteja indicant el seu
recorregut amb un índex general de tots els plànols facilitats, ordenats per
tractaments de neteja.
Les licitadores podran aportar la informació que considerin necessària i oportuna per
a il·lustrar la idoneïtat de la seva proposta, tot i donant resposta als requisits
establerts en cada apartat.
ANNEX 16.
MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS per a cadascuna de les fases del
contracte.
10.2.3. Document 2: Memòria tècnica de prestació de serveis de recollida de residus del
lot 1
propostes del servei de recollida de residus PaP per a cadascun dels serveis: recollida

domiciliària, comercial i industrial de resta, matèria orgànica, multiproducte i vidre i pels
serveis complementaris. Per a cadascun dels serveis mencionats haurà de presentar la
següent informació, i tot allò que es detal
així com la informació que cregui oportuna per a la correcta comprensió de tota
sta final proporcionant:
o La descripció detallada i completa de tots i cadascun dels equips a utilitzar
amb el detall dels elements i procediment per a cada servei de recollida i per
Objectiu.
Abast del servei.
Funcions a desenvolupar.
o La freqüència proposada per a la recollida de les diferents fraccions de
recollida.
o Previsió del servei de recollida: equips per jornades proposats per a cadascun
expressat en elements de contenció buidats o rentats (interior i exteriorment)
o punts de recollida manual visitats (habitatges i/o punts portals).
La programació dels serveis de recollida detallada en plànols segons:
o
la mateixa fracció i servei.
o Plànols dels itineraris de tots els equips de recollida de residus en els quals

desplaçaments i les aproximacions a peu (un plànol per a cada un dels

de descans i tres punts horaris intermedis. Caldrà indicar en el plànol els
trams de recorregut que presten servei i els que trams de recorregut que
siguin únicament de desplaçament.
Les licitadores, a part de la informació tècnica que considerin aportar per a la comprensió de
el quadre resum de serveis de
l ANNEX 16. MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS per a cadascuna de les
fases del contracte.
10.2.4. Document 3: Memòria tècnica de mitjans materials
10.2.4.1. Recursos materials per a la realització dels serveis de neteja i recollida
Les licitadores, a part de la informació addicional sobre recursos materials que vulguin
maquinària de l ANNEX 14. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DELS EQUIPS
especifi
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consideri oportú remarcar.
També especificaran:
ó, comunicació i control (eines tecnològiques) proposats
per tots els equips de neteja i recollida, indicant la marca i les prestacions que
6 TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL.
La dotació de cada equip de les eines i utillatges addicionals (eines no tecnològiques)
com ara escombres, cabassos, rasclets, bosses, etc.
10.2.4.2. Instal·lacions
Les empreses licita
4.2 Instal·lacions,
hauran de detallar la base del servei que utilitzaran per a la realització dels serveis
proposats, donant la informació que es consideri necessària per valorar la idoneïtat de les
instal·lacions:
uperfície i

Explicació de les obres o adequacions necessàries a les instal·lacions, si és el cas, i
a les àree
10.2.5. Document 4: Memòria tècnica de mitjans personals
10.2.5.1. Recursos humans per a la realització dels serveis de neteja i recollida del lot 1

Detall dels recursos humans proposats, especificant els llocs de treball i la plantilla
ANNEX 16. MODEL DE
PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS i tenint en compte els criteris exposats a
4.4 Personal. Es diferenciaran els recursos humans directes i els indirectes i
els llocs de treball per torn de treball (matí, tarda i nit).
portuna per a il·lustrar la
idoneïtat de la seva proposta, tot i donant resposta als requisits establerts en cada
apartat.
10.2.5.2. Recursos humans pels serveis de suport

Organigrama del personal adscrit al contracte.
Equip directiu qu
professional del coordinador tècnic del servei i es consignarà la seva dedicació i
dels serveis indicant dedicació i horari de treball.

Règim de substitucions, suplències, cobertura de situacions imprevisibles o

proposta de vestuari pel personal del servei i adjuntaran tota la documentació
corresponent a la composició dels diferents teixits que proposin utilitzar.
resultar adjudicataris.
10.2.6. Document 5: Mesures de sostenibilitat
En matèr
5 PRESTACIÓ DEL
SERVEI I SOSTENIBILITAT, les empreses licitadores hauran de presentar la següent
documentació:

sistema i/o con
Pla de gestió de residus produïts (vehicles, pneumàtics, materials, olis, etc.).
Mesures per a la minimització dels consums de materials a les oficines.
lúdico-culturals.
Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, etc.)
tal·lacions.
etiquetatge ecològic. Característiques dels productes proposats.
etc.). Ca
Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat (continguts, nivells de
formació i programació de la formació).
mitjans materials adscrits al
atmosfèrica que planifica cada
licitador a partir de la motorització proposada en els seus equips, caldrà que en aquest
Document 5
tota la documentació que permeti avaluar els valors obtinguts dels
la sistemàtica de càlcul
prevista en les taules sol·licitades
nnex II del PCAP, apartat Criteris de valoració que
:
Emissions atmosfèriques de la flota de vehicles
Contaminació acústica dels vehicles
Els licitadors tindran en compte reportar a més de les taules i càlcul dels valors sol·licitats, la
documentació complementària que justifiqui els valors (certificats dels equips homologats en
els valors del nivell sonor i la declaració signada de relació de mitjans amb la motorització de
cada equips), segons queda indicat en aquest ANNEX II del document del PCAP.
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10.2.7. Document 6: Serveis de suport
Les licitadores hauran de preveure serveis de suport transversals als serveis de neteja i
,
servei de recollida PaP i neteja viària.

materials: vehicles, papereres, maquinària de recollida i neteja, equips de
comunicació i posicionament, etc.

responsabilitats per cada servei i

o
àrea funcional.
o
o

4.4 Personal.
Descripció dels sistemes de comunicació i GPS a instal·lar als vehicles de neteja
6 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I CONTROL.
9 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ així com tots els aspectes de la relació
Ajuntament-Empresa que es proposin per part de les empreses licitadores.
8
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ.

10.3. MODEL

ECONÒMIC

A

PRESENTAR

DINS

DELS

CRITERIS

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes econòmiques segons es
descriu al PCAP
complint els requeriments
econòmiques hauran de preveure tots els serveis i requeriments que es detallen a cadascun
dels apartats del Plec, no acceptanteconòmiques addicionals a les descrites en el plec de condicions i a les ofertes
corresponents.
Per altra banda,

ANNEX 17 les licitador

a la correcta comprensió de les ofertes:
Els preus dels recursos materials necessaris, tant dels vehicles i maquinària com dels
equipa
Els preus per als recursos humans necessaris per a la realització del servei,
diferenciats en personal directe i indirecte.
Els preus dels tractaments dels diferents serveis de neteja.

Els preus de cadascun dels serveis de recollida.
Els preus de les instal·lacions.
Els preus de les despeses generals desglossats en:
o Amortització de vehicles i personal indirecte.
o Manteniment dels vehicles i personal indirecte.
o Despeses generals de la societat.
o Finançament i despeses financeres.
o Manteniment sistemes comunicació.
o Assegurances.

ANNEX 17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC i per cadascun dels anys i fases del
.
Haurà de quedar perfectament identificat el cost associat al servei de recollida de residus
porta a porta i al de neteja viària, essent els costos dels mitjans comuns o indirectes
associats al contracte repercutits proporcionalment entre ambdós serveis.
10.3.1. Inversions i preus dels recursos materials necessaris
Es detallaran els quadres dels preus previstos pels vehicles proposats segons es recull a
ANNEX 17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC. Per a cada vehicle es detallaran els
següents camps:
Tipus vehicle
Període d'amortització (anys).
Nombre de vehicles.

10.3.2. Preus per als recursos humans necessaris
Es detallaran els quadres dels preus previstos per al personal necessari per a realitzar el
ANNEX 17. MODEL DE PRESENTACIÓ
ECONÒMIC. Per a cada categoria es detallarà els camps següents:
Hores de treball segons conveni per any (h/any).
Absentisme (%) i la seva equivalència en jornades.
Hores de treball per jornada (h/jornada).
jornada).
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10.3.3. Preus dels tractaments de neteja i recollida
Les empreses licitadores indicaran els preus unitaris dels tractaments desglossats en els
ANNEX 17. MODEL DE
PRESENTACIÓ ECONÒMIC. Per a cada tractament es detallaran els camps següents:
Jornada i torn.

Número de vehicles.

realització del servei (escombres, cabàs, etc.).

10.3.4. Preus de les instal·lacions i del personal indirecte
ANNEX
17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC.
10.3.5. Preus unitaris
Per a la realització de treballs extraordinaris tant del servei de recollida de residus com del
servei de neteja viària seran vigents els preus unitaris de les taules de l
DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC.
10.3.6. Proposta econòmica global
ANNEX
17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC.

de la licitadora determinarà

10.4. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. LOT 2
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes responent sistemàticament
detalla en cadascun dels apartats, en tot allò relatiu als criteris de judici de valor.
manera detallada, clara i ordenada els
comprensió de les ofertes:
voluminosos, desglossats en:

o Serveis de recollida oferts.
o Recursos materials necessaris per a la realització del servei.
o Recursos humans necessaris per a la realització del servei.
La jornada laboral prevista per a la plantilla indicant:
o Hores de treball.
o Dies de treball i de descans anuals i setmanals.
o Altres.
Les instal·lacions des de les quals operarà i les seves característiques.
Els serveis de suport tècnic i administratiu que caldrà proporcionar per un correcte
desenvolupament del servei.
La relació de les mesures
5 PRESTACIÓ DEL SERVEI I SOSTENIBILITAT i les
demostracions, declaracions, mesures i pla
Les propostes en matèria de gestió de la informació que es creguin convenients per
donar compliment als requisits dels apartats 6 TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL i 7 QUALITAT I CONTROL DELS
SERVEIS.

10.5. MODEL

ECONÒMIC

A

PRESENTAR

DINS

DELS

CRITERIS

Les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes econòmiques segons el que
PPT. Les ofertes econòmiques hauran de preveure tots els serveis i requeriments que es
detallen a cadascun dels apartats del Plec, no acceptantcontraprestacions econòmiques addicionals a les descrites en el PPT i a les ofertes
corresponents.
anera detallada els punts que
ofertes:
Els preus dels recursos materials necessaris, tant dels vehicles i maquinària com dels
ació, comunicació i control.
Els preus per als recursos humans necessaris per a la realització del servei,
diferenciats entre personal directe i indirecte.
El preu del servei de recollida de voluminosos.
Els preus de les instal·lacions ofertades, si és el cas.
Els preus de les despeses generals desglossats en:
o Amortització de vehicles i personal indirecte.
o Manteniment dels vehicles i personal indirecte.
o Despeses generals de la societat.
o Finançament i despeses financeres.
o Manteniment sistemes comunicació.
o Assegurances.
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ANNEX 17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC i per cadascun dels anys i fases del

11. ANNEXOS
11.1. ANNEX 1. DADES ACTUALS DEL SERVEI
11.1.1. ANNEX 1.1 CARACTERITZACIONS DE LES FRACCIONS DELS RESIDUS
11.1.2. ANNEX 1.2 PESOS DE RECOLLIDA
11.1.3. ANNEX 1.3 TREBALL DE CAMP

11.2. ANNEX 2. ÀMBIT TERRITORIAL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
11.2.1. ANNEX 2.1 UBICACIÓ DELS BARRIS DE MANLLEU
11.2.2. ANNEX 2.2 FASES DE DESPLEGAMENT DEL SERVEI PaP

11.3.
HABITATGES DISSEMINATS
11.4. ANNEX 4. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA DE MANLLEU
11.5.
11.6.
ACTUALS
11.7.
MUNICIPALS
11.7.1.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
11.7.2.
11.7.3.

11.8. ANNEX 8. FREQÜÈNCIES MÍNIMES DE NETEJA
11.8.1.
MANUAL
11.8.2. ANNEX 8.2. FREQÜÈNCIES MÍNIMES DEL
MECÀNICA

11.9.
11.9.1. ANNEX 9.1. UBICACIÓ DE LES PAPERERES ACTUALS
11.9.2. ANNEX 9.2. UBICACIÓ DE LES ZONES VERDES ACTUALS
11.9.3. ANNEX 9.3. UBICACIÓ DELS MERCATS AMBULANTS SETMANALS

11.10. ANNEX 10. LLISTAT DE FESTES I ACTES PÚBLICS ESPECIALS
11.11. ANNEX 11. PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA
11.12. ANNEX 12. ZONES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
11.13. ANNEX 13. MAQUI
SENSE VALOR RESIDUAL
11.14. ANNEX 14. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DELS EQUIPS
11.15. ANNEX 15. INDICADORS DE QUALITAT I CONTROL DEL SERVEI
11.15.1. ANNEX 15.1. SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA
11.15.2. ANNEX 15.2. SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS

11.16. ANNEX 16. MODEL DE PRESENTACIÓ DE QUADRES TÈCNICS
11.17. ANNEX 17. MODEL DE PRESENTACIÓ ECONÒMIC
11.18. ANNEX 18. CONVENI COL·LECTIU CENTRE MANLLEU
11.19. ANNEX 19. CONVENI COL·LECTIU CENTRE VIC
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11.20. ANNEX 20. ACORD PRÒRROGA CONVENI COL·LECTIU VIC PER AL
2021
11.21. ANNEX 21. TAULES SALARIALS CENTRE VIC 2021
11.22. ANNEX 22. LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR
11.23. ANNEX 23. INFORMACIÓ RELATIVA AL SERVEI ACTUAL
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