PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
MISSATGERIA (LOT 2) DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA
1.

Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de missatgeria de l’Ajuntament i del
Jutjat de Pau del municipi d’Abrera, que no es pot gestionar de forma directa mitjançant
recursos propis.
Aquesta prestació de serveis haurà d’ajustar-se al que disposa la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, de serveis postals universals, dels drets dels usuaris i de mercat postal, les
disposicions que la desenvolupen i les particularitats que indiquen les presents
prescripcions.
Serà objecte d’aquest servei l’enviament de paqueteria fins a 30 kilograms de pes, amb
caràcter general, des dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Abrera a qualsevol
domicili personal o professional ubicat a l’estat espanyol (excloent illes, Ceuta i Melilla) o
a Andorra.
S’entén per missatgeria la recollida, admissió, classificació, tractament, curs, transport,
distribució i lliurament a l’adreça dels destinataris, en les modalitats especificades, tant
dins com fora del terme municipal i tant en territori nacional (excloent illes, Ceuta i
Melilla) com a Andorra, que figuri en els enviaments generats per l’Ajuntament d’Abrera
així com la resta d’activitats complementàries addicionals o específiques que requereixi.
Condicions dels enviaments
El servei de paqueteria haurà de garantir la distribució a qualsevol part del territori
nacional (excloent illes, Ceuta i Melilla) o Andorra.
El lliurament es realitzarà sota signatura del destinatari (amb paper o electrònica)
indicant-se el seu DNI / NIE o passaport.
En cas d’absència del mateix, l’empresa adjudicatària deixarà en la bústia un avís
d’arribada, en que farà constar el número d’enviament i on figurarà un número de telèfon
d’informació als destinataris, així com la possibilitat que, en el termini de 15 dies
naturals, pugui recollir aquest enviament en les oficines o instal·lacions de l’adjudicatari
que hauran de reunir les condicions assenyalades en aquest plec.
No obstant l’anterior, si el destinatari és una altre ens del Sector Públic l’empresa
adjudicatària haurà de tornar a intentar l’enviament dins l’horari en que les seves oficines
es trobin obertes.
L’emissió dels enviaments, amb caràcter general, es realitzarà en qualsevol edifici de
l’Ajuntament d’Abrera ubicat al seu terme municipal. Sens perjudici de l’anterior també
es podran realitzar des d’altres punts de l’estat espanyol.
Els tipus d’enviaments seran els següents:
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2.

- Paqueteria urgent:
Es realitzarà en l’àmbit de la província de Barcelona recollint-se el paquet abans de la 13
hores i entregant-se en destí en el mateix dia.

- Paqueteria amb entrega en menys de 48 hores.
Es realitzarà en l’àmbit nacional (excloent illes, Ceuta i Melilla) i s’entregarà en destí en
menys de 48 hores.
Les recollides del paquet, per part de l’adjudicatària, hauran de realitzar-se en el mateix
dia de comunicar-se la comanda.
- Paqueteria amb entrega en menys de 72 hores.
Es realitzarà en l’àmbit nacional (excloent illes, Ceuta i Melilla) i s’entregarà en destí en
menys de 72 hores.
Les recollides del paquet, per part de l’adjudicatària, hauran de realitzar-se en el mateix
dia de comunicar-se la comanda.
Els serveis es pagaran d’acord amb el servei requerit per l’Ajuntament amb
independència de que l’enviament arribi abans del temps inicialment estimat.
Es disposarà de Servei d’Atenció al Client, incloent-hi telèfon d’atenció i assistència als
destinataris dels enviaments cursats per l’Ajuntament d’Abrera.
Informació dels enviaments
La informació relativa als enviaments es farà per mitjans electrònics els quals seran:
amb acusament de rebuda electrònic; amb retorn d’informació; i seguiment telemàtic per
part del client dels processos de distribució i lliurament.
La informació que es facilita al remitent és el resultat final de l’enviament i de la data en
què es produeix.
L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l’Ajuntament un sistema
informàtic de gestió dels enviaments. Aquest sistema ha de permetre generar comandes
i fer consultes específiques. S’especificarà el nombre d’enviament, NIF, titular, estat de
l’enviament, adreça d’enviament, codi postal, data d’enviament i referència. Les
consultes permetran cerques utilitzant els diferents camps (descripció, tipus, estat, dates
d’enviament, NIF i CIF, titular, referència... així com d’altres camps similars).
4.

Obligacions del contractista
-

L’empresa contractista haurà de complir allò establert als articles 38 i 39 de la Llei
43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del
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3.

-

Disposar dels mitjans tècnics que siguin necessaris per al bon funcionament dels
treballs objecte del contracte i poder donar resposta ràpida en tot moment de l’estat
en què es troben els encàrrecs efectuats.

-

Disposar del personal necessari i amb la formació adequada per cobrir els serveis
objecte del present contracte.

-

Complir amb el deure de confidencialitat i secret, d’acord amb allò establert a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals. Aquesta obligació seguirà vigent amb posterioritat a la data de
finalització del contracte.

-

Facilitar, sense cap cost, un Servei d’Atenció al Client que inclogui un telèfon
d’atenció i assistència als destinataris dels enviaments cursats per l’Ajuntament
d’Abrera.

-

Detallar la relació de serveis que seran realitzats per mitjans propis i els que seran
realitzats per mitjans aliens.

-

Proveir les aplicacions informàtiques necessàries per a l’execució del contracte:
gestió de la informació i control dels enviaments, sistema on-line de seguiment dels
enviaments amb diferents camps de cerca, sistema on-line per reclamar i baixar els
certificats de lliurament d’enviaments etc.

-

Nomenar un responsable del contracte, que estarà a plena disposició de
l’Ajuntament d’Abrera en el cas de qualsevol incidència, i que donarà resposta a
aquestes en un termini no superior a les 24h. Les dades de contacte amb el
responsable inclouran un nom i cognoms, un telèfon i una adreça de correu
electrònic.

-

Facilitar a l’Ajuntament, sense cost, els formularis, etiquetes de carta certificada, així
com qualsevol altre document necessari per a la tramesa de l’enviament.

5.

Altres serveis addicionals

Seran serveis addicionals i sense cost per l’Ajuntament d’Abrera:
-

Servei d’Atenció al Client: incloent-hi telèfon d’atenció i assistència als destinataris
dels enviaments cursats per l’Ajuntament. A més, assistència tècnica personalitzada
per a l’Ajuntament. Aquest servei s’oferirà sense cost addicional per l’Ajuntament.

-

Gestió de devolucions: servei de classificació en funció de les causes i entrega
diària dels enviaments retornats. Aquest servei s’oferirà sense cost addicional per
l’Ajuntament.

-

Certificacions de prova de lliurament: L’adjudicatari haurà d’emetre quan sigui
requerit per l’Ajuntament i en relació a aquells productes que s’hagin enviat
mitjançant avís de recepció, un certificat on constin les dades relatives al lliurament,
3
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mercat postal, referent al Registre General d’Empreses Prestadores de Serveis
Postals, gestionat pel Ministeri de Foment.

incloent si aquest s’ha produït o no i les circumstàncies del mateix. Aquest servei
s’oferirà sense cost addicional per l’Ajuntament.
6.

Inici del servei

Llevat indicació en contra de l’Ajuntament, l’adjudicatari començarà a prestar el servei
contractat en la data que s’especifiqui a la formalització del contracte.
7.

Sistema de facturació

La facturació serà mensual i correspondrà al mes vençut. Detallarà l’import net total de la
despesa, l’impost sobre el valor afegit, i l’import total, detallat per a cada un dels productes
(segons destinació i trams de pes). Així mateix, inclourà la descripció (número/referència) de
les notes de lliurament de cada un, que afecten la factura.
8.

Altres condicions d’execució



Una oficina ubicada a menys de 10 km del terme municipal d’Abrera, oberta al
públic amb horari d’atenció al client. L'horari mínim d'atenció al públic serà de
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.



Una oficina, com a mínim, a cada capital de província d’Espanya (excloent illes
i Ceuta i Melilla), oberta al públic amb horari d’atenció al client.

9. Control de qualitat i seguiment dels enviaments
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar els controls de qualitat suficients per assegurar
que el mètode i els enviaments es segueixen correctament pel seu personal, comunicant els
resultats d’aquests controls a l’Ajuntament quan li sigui requerit.
L’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament i de forma gratuïta un sistema d’informació
en línia que permeti als gestors el seguiment i control de les trameses i conèixer l’estat dels
enviaments de forma individualitzada.
El sistema d’informació de l’empresa adjudicatària, haurà de permetre extreure de forma
clara, estadístiques reals mensuals i anuals de totes les variables del servei.
L’Ajuntament es reserva el dret de poder dur a terme en qualsevol moment el seguiment i
control de la prestació del servei contractat. Aquest control el podrà fer el personal de
l’Ajuntament que hagi estat designat per aquesta finalitat, tot i que l’empresa adjudicatària
igualment ha de designar els seus interlocutors. A efectes de control, qualitat i possibles
reclamacions, l’empresa adjudicatària haurà d’estampar en els enviaments que se li confiïn
el seu segell o qualsevol identificació inequívoca.
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L’adjudicatari ha de disposar d’una xarxa d’oficines d’atenció al públic, per tal que
l’Ajuntament pugui dipositar les seves trameses (independentment de l’obligació de disposar
del servei de recollida a l’Ajuntament) i els destinataris puguin recollir els enviaments que no
ha estat possible lliurar en mà. Els requisits mínims són els que es relacionen a continuació:

L’empresa adjudicatària haurà d’arbitrar un sistema que permeti esmenar i preveure
possibles incidències que poguessin sorgir i que permeti una resolució que perjudiqui el
menys possible la bona marxa del servei. Els serveis a què es refereix el present plec es
realitzaran a risc i ventura de l’empresa adjudicatària.
10. Uniformitat i identificació
El personal adscrit a l’execució del servei haurà d’anar degudament uniformat d’acord amb
els criteris corporatius del contractista, i amb la informació que permeti la seva identificació i
de l’empresa per part dels usuaris.
11. Normativa aplicable
L’empresa adjudicatària es trobarà vinculada per tota la normativa sectorial aplicable a la
seva activitat, així com per la normativa de protecció de dades i la normativa de serveis
postals, entre d’altres.
L’adjudicatari es responsabilitzarà dels danys i perjudicis dels treballs realitzats pel seu
personal, i haurà d’indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència dels treballs que realitzi durant l’execució del contracte, llevat dels danys que
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directe d’una ordre de l’Ajuntament
d’Abrera.
12. Informació

Així mateix, a la finalització de l’exercici econòmic, l’adjudicatari haurà de facilitar en suport
informàtic un resum dels enviaments gestionats durant aquest període, detallant el número
d’enviaments i els imports corresponents per tipus de servei, trams de pes, àmbit de destí i
serveis addicionals quan procedeixi.
13. Incidències
En el cas d’incidències que dificultin el compliment de les obligacions per part de
l’adjudicatari, aquestes hauran de ser posades en coneixement de l’Ajuntament, en un
termini màxim de 1 dia hàbil, per a la seva consideració i resolució entre l’Ajuntament i el
responsable designat per l’empresa adjudicatària.
No s’acceptaran, com a justificació d’incompliment dels plecs del contracte per part de
l’adjudicatari, els incidents no comunicats en temps i forma.
14. Recollida dels enviaments
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Mensualment l’adjudicatari facilitarà en suport informàtic un resum dels enviaments lliurats i
els retornats sense lliurar, detallant en aquest cas, les causes concretes que el motiven.

L’empresa adjudicatària recollirà els enviaments de l’Ajuntament a qualsevol lloc del territori
nacional (excloent illes, Ceuta i Melilla) entre les 8 i les 20 hores de qualsevol dia de l’any.
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No obstant l’anterior la majoria dels enviaments es realitzaran des dels edificis municipals
ubicats al terme municipal d’Abrera.

