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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Primer. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de missatgeria urgent de documents i paquets
a demanda per recollir en l’àmbit de l’Ajuntament de Sant Cugat i a repartir principalment a la
província de Barcelona, tot i que s’inclouen altres punts del territori espanyol o internacional.
Puntualment pel desenvolupament de l’activitat, l’Ajuntament de Sant Cugat té la necessitat de
realitzar enviament de cartes i paquets de manera urgent ja sigui al mateix terme municipal,
com a la província de Barcelona o altres punts.
Per satisfer aquestes necessitats és necessari contractar un servei de recollida, transport i
distribució de cartes i petita paqueteria per distribuir al propi municipi o a altres indrets del
territori espanyol o internacional en un termini màxim de 24h o segons es sol·liciti.
Segon. Característiques tècniques dels serveis o prestacions
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.
2.1 Característiques generals del servei
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la recollida, transport i lliurament de tot tipus de
sobres, documents, paquets i objectes de tota índole que siguin de transport habitual pels
serveis de missatgeria.
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament un telèfon de contacte gratuït, fix o
mòbil d’àmbit nacional per sol·licitar el servei, operatiu de dilluns a dissabte de manera
ininterrompuda de 8h a 19h.
2.2 Servei ordinari
El servei ordinari es podrà sol·licitar de dilluns a divendres de 8h a 19h i els dissabtes de 8h a
15h.
Classificació dels paquets:
Els sobres, documents, paquets i /o objectes es classificaran d’acord amb la següent relació de
pes:
- Fins a 1 kg
- Entre 1 i 2 kg
- Entre 2 i 5 kg
- Més de 5 kg
Màxim 40kg de pes i 300cm llarg + alt + ample.
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Pel servei de recollida s’estableix una divisió de la jornada en tres trams per tal d’optimitzar les
rutes i freqüències de recollida d’acord amb les que tingui establertes la xarxa de l’empresa
contractista per tal d’optimitzar el cost del servei aprofitant les rutes que en el seu cas tingui
programades segons la destinació del servei. Els trams indicats a continuació són orientatius:
- De 8h a 10’30h
- De 10’30h a 14h
- De 14h a 19h
S’estableixen les següents franges per les entregues de serveis ordinaris:
- Abans de les 19h del dia següent
- Abans de les 14h del dia següent
- Abans de les 12h del dia següent
- Abans de les 10h del dia següent
- Abans de les 8’30h del dia següent
- El mateix dia
Les destinacions seran les següents:
- Missatgeria Local:
o Sant Cugat
o Rubí, Cerdanyola
o Barcelona, Sabadell, Terrassa
o Zona d’influència: Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Just Desvern, Sant Joan
Despí, Santa Coloma de Gramenet, Zona Franca, Sant Quirze del Vallès,
Bellaterra, Les Fonts de Rubí, Sant Joan.
- Missatgeria Provincial:
o Resta de la província de Barcelona
o Províncies limítrofes
- Missatgeria Nacional:
o Capitals peninsulars
o Pobles peninsulars
o Mallorca
o Resta de l’Arxipèlag Balear
o Les Palmes i Tenerife
o Resta de l’Arxipèlag Canari
o Ceuta i Melilla
o Andorra
- Missatgeria Internacional:
o Portugal
o Resta de països europeus
o Resta del món
2.3 Serveis extraordinaris
Els serveis extraordinaris es podran sol·licitar de forma immediata de dilluns a dissabte de 8h a
19h per a destinacions locals i provincials amb els següents terminis:
- 2h
- 4h
- dissabtes
Per a la resta de destinacions l’empresa contractista indicarà el termini i el cost del servei
abans d’iniciar-lo.

2/5

2.4 Serveis complementaris
Els següents serveis complementaris poden estar inclosos en la sol·licitud del servei ordinari i/o
extraordinari:
- Temps d’espera per la realització de registres, etc. (superior a 5 minuts)
- Signatura de documentació específica de l’Ajuntament per part del destinatari. Aquest
servei es facturarà per adreça realitzada comptant com a tal la recollida i l’entrega de
l’Ajuntament.
- Confirmació immediata d’entrega i/o recollida
- Adreça extraradi o retorn
- Hores de furgoneta 400 kg
- Per cada 50 cm que s’excedeixi dels 300 cm (llarg + ample + alt)
2.5 Condicions del servei
La prestació del servei haurà de complir amb els criteris de rapidesa, eficiència, seguretat i
confidencialitat.
S’haurà d’informar l’Ajuntament de manera immediata de qualsevol incidència que alteri el
normal funcionament del servei.
Documentació:
Els lliuraments es realitzaran als destinataris als que van dirigits o representants legals que
signaran i/o segellaran el registre d’entrega. En tot cas quedarà constància de la data d’entrega
del lliurament, la identitat de la persona que ha recepcionat el lliurament, el DNI o document
que el substitueixi, la signatura i la relació amb el destinatari, així com la signatura i dades
necessàries per la identificació de la persona empleada que fa el lliurament.
Embalatge:
La documentació i els objectes a enviar estaran correctament empaquetats per l’Ajuntament,
pel que l’empresa contractista no podrà tornar-los a empaquetar ja que això suposaria un
increment dels residus generats en cada enviament.
L’adjudicatari no podrà manipular els paquets preparats pel seu transport per part de
l’Ajuntament. En cas necessari, l’Ajuntament especificarà les precaucions a disposar i les
condicions generals de l’enviament, que hauran de ser realitzades en la seva integritat.
Mitjans tècnics:
Els vehicles aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estaran degudament identificats amb el
nom i/o logotip de l’empresa.
El personal missatger disposarà d’un telèfon mòbil d’empresa.
Personal:
Les persones treballadores disposaran del corresponent títol de conductor i la capacitació
professional determinada segons el tipus de vehicle que utilitzin.
El personal anirà degudament identificat i amb uniforme complet homologat.
Informes:
L’empresa contractista registrarà en taules en suport digital totes les recollides i entregues de
sol·licituds, material i productes transportats, posant a disposició de l’Ajuntament aquests
registres a través de la pròpia web de l’empresa o correu electrònic.
A mida que es desenvolupin les aplicacions del software de gestió d’actius del Servei de
Logística, l’empresa contractista s’adaptarà als mitjans de comunicació que determini
l’Ajuntament per gestionar els informes dels serveis realitzats. Mentrestant, la informació
facilitada es realitzarà a través de llistats i taules de dades en format digital, de manera que
siguin exportables a les eines ofimàtiques habituals (Word, Access, Excel, PDF, etc.).
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Responsable:
L’empresa designarà una persona responsable com a interlocutora amb l’Ajuntament per fer
reunions periòdiques si escau.
2.6 Protecció de dades de caràcter personal
L’Adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la
qual tingui accés per a l’execució del contracte, incloent aquella qualificada com a confidencial
en aquest contracte, o aquella en la que la seva confidencialitat sigui indicada per l’Ajuntament
de Sant Cugat, o bé aquella que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer, i s’obliga al compliment d’allò previst al Reglament
General de Protecció de Dades GDPR (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu).
Tercer. Acta d’inici de prestació del servei
Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s’haurà d’estendre l’acta d’inici
de prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de
l’empresa i el responsable del contracte. Aquest haurà de remetre un dels exemplars a la
Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l’expedient.
Quart.

Entrega dels treballs i/o realització dels serveis

El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el
responsable del contracte efectuarà l’examen de la documentació presentada i, si estimés
complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti
a terme la seva recepció.
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit
al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les faltes o
defectes observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les
observacions que estimi oportunes.
En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el
responsable del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació per a la seva
resolució.
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del
contracte, s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes
detectats.
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres
formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats.
Cinquè. Recepció dels treballs i serveis
Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s’estendrà
l’acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del
contractista.
Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es
donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes
observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la
recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l’acta
corresponent.
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En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres
formes de recepció.
L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l’expedient
de contractació.
Sisè.

Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a:
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i
qualsevol altre que correspongui.
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art.
10.2 del Reial Decret 171/2004:
a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma
informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.
Setè.

Control de qualitat

Es podrà consignar el percentatge d’un u (1%) del preu, destinat a la contractació d’auditoria
tècnica o de control de qualitat del servei.
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A
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