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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/8931
Assumpte: Contractació de la prestació dels serveis postals de l'Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PART DELS
SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
1. Objecte del contracte
És objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques establir les bases de tipus tècnic que serviran
per a la contractació de part dels serveis postals de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i el seu
sector públic.
El detall de cadascun dels productes i especificacions que l’engloben queden especificats en el
present plec de prescripcions tècniques i els seus annexes.
El servei no és en exclusiva, ja que l’Ajuntament disposa de personal que realitza notificacions en el
municipi de Calonge i Sant Antoni.
2. Territori
El territori considerat per efectuar el repartiment de les diferents trameses postals comprèn el
municipi, la comarca, la província, l’àmbit nacional i internacional.
3. Descripció dels serveis
Els serveis objecte d’adjudicació són els següents:
Els treballs consistiran en el lliurament a l’adreça dels destinataris que, a efectes postals, figuri en els
enviaments generats per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, així com les demés activitats
complementàries addicionals o específiques que requereixi el servei tal i com en aquest apartat
s’especifica.
3.1. Les prestacions a realitzar són el lliurament de:
a) Cartes (locals, interurbanes i internacionals):


Lliurament ordinari



Lliurament amb recollida de signatura:certificades



Lliurament amb justificació del mateix: certificats amb avís de rebuda



Lliurament urgent i urgent certificat

b) Publicitat: impresos, catàlegs, notes informatives


Publicorreu



Bustiades

Aclariment: S’inclouen tots els serveis esmentats llevat del de notificacions en paper o
electròniques.
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3.2.- La descripció dels elements que conformen l’objecte del contracte són els següents:
A) Carta
Qualsevol enviament tancat el contingut del qual no s’indiqui ni es pugui conèixer, així com
qualsevol comunicació materialitzada per escrit sobre suport físic de qualsevol naturalesa, que
tingui caràcter actual i personal, de forma escrita o en qualevol suport físic.
En tot cas, tenen la consideració de carta els enviaments de rebuts, factures, documents de
negocis, estats financers i qualssevol altres missatges que no siguin idèntics.
B) Carta certificada:
Carta, amb lliurament a domicili, i un sol intent de lliurament, amb garantia fixa de riscos de pèrdua
o deteriorament i document acreditatiu com a prova del dipòsit postal i del seu lliurament o no.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense cost l’esmentat document.
En el cas de no ser possible el lliurament a l’interessat per absència, es deixarà avís a la bústia i
l’enviament romandrà en llista d’espera durant 15 dies naturals a la seva disposició. Un cop
finalitzat aquest termini, s’haurà de retornar al remitent, en un termini màxim de 7 dies.
La carta certificada pot disposar dels serveis addicionals següents.
- Servei addicional d’acusament de rebuda
El servei consisteix en què l’empresa adjudicatària farà de constar en un document lliurat per la
mateixa la data, la identitat, el número del document nacional d’identitat o del document que el
substitueixi i la firma de l’interessat o la persona que es pugui fer càrrec de la carta així com les
dades de l’empleat de l’operador postal (firma i el seu número d’identificació). En cas que no es
pugui lliurar o es rebuitgi farà constar el motiu en concret de la situació.
C) Publicitat: impresos, catàlegs, notes informatives


Publicorreu: distribució d’enviaments publicitaris i promocionals de l’Entitat amb adreça.



Bustiades: distribució d’enviaments publicitaris i promocionals de l’Entitat sense adreça en
l’àmbit local.

Altres serveis addicionals:
Serveis addicionals sense cost per l’Ajuntament
- 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 de correspondència 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 postals que s’hagin enviat mitjançant avís de
recepció, un certificat on constin les dades relatives al lliurament, incloent si aquest s’ha produït o
no i les circumstàncies del mateix. Aquest servei s’oferirà sense cost addicional per l’Ajuntament.
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- Recollida de correspondència a domicili, si així ho sol.licita l’ajuntament: L’adjudicatari haurà de
recollir la correspodència a lliurar i fer la devolució dels avisos de recepció i altres documents de
forma diària de dilluns divendres abans de les 12h a les oficines de l’Ajuntament situades a la
Plaça de la Concòrdia, 7 de Calonge i Sant Antoni. Aquest servei s’oferirà sense cost addicional
per l’Ajuntament.
3.3.- La classificació dels objectes que conformen el contracte és la següent:
El conjunt dels productes que s’engloben en el present contracte són els assenyalats en la
clàusula primera del present plec de prescripcions tècniques, i amb el detall que es relaciona a
continuació.
- Queden inclosos tots els trams de pes per a cada un dels productes, així com les destinacions
(Nacional; Internacional: Zones).
- Pel que fa a l’apartat Nacional de les cartes i targetes postal, s’entén com enviaments locals al
mateix municipi; capitals i municipis de l’Estat.
-Quant a l’apartat Internacional, s’entén com a Zona 1 Europa amb la inclusió de Grenlàndia, i
com a Zona 2 la resta del món.
-Quant a l’apartat Publicorreo s’enten com a Zona A els enviaments amb destí: local, capital de
província i poblacions de més de 50.000 habitants nacionals Zona B: resta de destinacions
nacionals
-Quant a l’apartat Internacional Publicorreo, s’entén com a Zona 1 Europa, excepte Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega i Suïssa i Zona 2 la resta de països.
3.4.- La codificació dels objectes que conformen el contracte és la següent:
L’empresa adjudicatària facilitarà el sistema per generar codificacions als enviaments certificats i
en general a tots els productes registrats.
4 - Execució dels serveis
Aquest contracte es regirà en tot allò establert a la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei
postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, així com la normativa reglamentària
sectorial d’aplicació: Servei postal universal, accés a la xarxa postal, autoritzacions administratives
singulars, i altres serveis recollits en aquest plec.
Les empreses adjudicatàries detallaran la relació de serveis que seran realitzats per mitjans propis
i els que seran realitzats per mitjans aliens.
D’altra banda, a més de dur a terme aquests serveis, les empreses adjudicatàries proveiran les
aplicacions informàtiques que els facturables/detallables requereixen per tal de seguir l’execució
del contracte adaptant-se al que aquests tenen en el moment de l’adjudicació.
Entre aquestes, almenys hi ha les següents:
a) Sistema on-line per al seguiment dels enviaments mitjançant entre d’altres el número de
referència.
b) Sistema on-line perquè els facturables/detallables es descarreguin els seus albarans.
c) Tramesa, a més de la factura, del detall d’aquesta en format csv als facturables/detallables
perquè el personal d’aquests pugui comprovar i validar les trameses fetes.
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d) Sistema on-line per reclamar i baixar els certificats de lliurament de cartes o acusaments
extraviats.
Per tal que siguin vàlids, si realment l’acusament de rebuda consta en el sistema informàtic de
l’operador postal i el que ha ocorregut és la pèrdua de l’acusament de rebuda, l’eina permetrà
imprimir un informe signat electrònicament per l’operador postal en el qual consti la identificació de
l’enviament o l’acusament de rebuda extraviat, les dades que consten en el sistema d’informació
de l’operador postal pel que fa a l’element extraviat, i una motivació de la creació d’aquest informe
en base a la pèrdua de l’element original.
e) Qualsevol aplicació que a dia d’avui l’Ajuntament utilitzi per gestionar les prestacions derivades
d’aquest.
Per la seva part, l’empresa adjudicatària facilitarà les dades de la percaldria sona responsable del
contracte, que estarà a plena disposició per aquest client, i actuarà com a interlocutor, i qui es farà
càrrec de qualsevol incidència, sens perjudici que la derivi a la persona competent en la matèria.
Així mateix, es nomenarà una persona responsable per a la gestió de la facturació i es posarà a
disposició una comunicació per a l’atenció al client, que ha d’estar disponible de dilluns a
divendres, de 8.00 a 18.00. La resposta a la consulta ha de realitzar-se en un termini màxim de 24
hores. Per a cada una d’aquests responsables, caldrà identificar: nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si
escau) i adreça de correu electrònic.
5.- Nombre estimat de trameses
En l’Annex núm. II d’aquest plec de PPT es detalla el volum de trameses realitzades entre
setembre 2018 i agost 2019, executades per les entitats destinatàries, desglossat per tipus de
producte postal, per tram de pes i per tipus de destinació. Aquests volums són una estimació
global del contracte i en cap cas representen una obligació contractual.
6.- Terminis de lliurament
El termini màxim de lliurament són els que es relacionen a continuació, i començarà a comptar des
de la mateixa data de la seva retirada de les dependències de l’Ajuntament o des del seu dipòsit a
les oficines o instal·lacions de l’empresa adjudicatària. Al lliurament, l’adjudicatari signarà un rebut
justificatiu de les trameses lliurades.
1.- Cartes
Nacionals
1.
1. 1.
1.
1. 2.
1.
1. 3.
1.
1. 4.
1.
1. 5.
1.
1. 6.
1.
1. 7.
1.
1. 8.
Internacionals

Ordinàries locals
Ordinàries interurbanes
Certificades locals
Certificades interurbanes
Ordinàries urgents locals
Ordinàries urgents interurbanes
Certificades urgents locals
Certificades urgents interurbanes

1.

2.

1.

Ordinàries

1.

2.

2.

Certificades

48 h
72 h
48 h
72 h
24 h
24 h
24 h
24 h
Europa, 4 dies
Resta, 8 dies
Europa, 4 dies
Resta, 8 dies
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1.

2.

3.

Ordinàries urgents

1.

2.

4.

Certificades urgents

Europa, 2 dies
Resta, 5 dies
Europa, 2 dies
Resta, 5 dies

2.- Publicitat: impresos, catàlegs, notes informatives


Publicorreu

De 2 a 6 dies
hàbils



Bustiades

De 2 a 4 dies
hàbils

7. Sistema de facturació i control
La facturació, que serà mensual i corresponent al mes vençut, expressarà l’import net total de
despesa, l’impost sobre el valor afegit i l’import total, per cada un dels productes i detallarà cada
un d’ells, tant per destinació i per trams de pes. Així mateix, hi ha d’incloure la descripció
(número/referència) de les notes de lliurament de cada un dels detallables assignats, assenyalantlo, que afecten la factura.
8. Atres condicions d’execució
8.1.- Xarxa d’oficines i atenció al client:
L’adjudicatari, per l’execució del contracte, haurà de disposar d’una xarxa d’oficines d’atenció al
públic o sistema equivalent, per tal que les l’Ajuntament pugui dipositar les seves trameses (
independentment de l’obligació de disposar del servei de lliurament a domicili) i els destinataris
puguin recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en mà. Els requisits de la xarxa són
els que es relacionen a continuació:
- Una oficina al municipi de Calonge i Sant Antoni, oberta al públic amb horari d’atenció al client.
- Una oficina, com a mínim, a cada capital de provincia d’Espanya, oberta al públic amb horari
d’atenció al client.
Es tracta de permetre una accesibilitat i proximitat del servei postal als usuaris i es persegueix una
prestació més agil i eficaç.
Sense perjudici de l’anterior, aquest requisit podrà ser substituït per altre sistemàtica alternativa
que garanteixi una prestació del servei amb idèntiques garanties. Aquesta alternativa es descriurà
pels licitadores en la proposta d’oferta tècnica.
8.2. Incidències
Qualsevol incidència que dificulti el compliment de les obligacions per part de l’adjudicatari, haurà
de ser posada en coneixement de les entitats receptores del servei, en un termini màxim de tres
dies hàbils, per a la seva consideració i resolució entre el responsable del departament o entitat
corresponent 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.
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9. Preus unitaris de sortida
Els preus unitaris de sortida sobre els quals els licitadors presentaran la seva oferta es detallen a
l’annex I del present plec de prescriccions tècniques
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ANNEX I
1. CARTES

Fins 20 g
normalitzada
Mes de 20 g fins 50
g (inclou fins 20g
no normalitzades)
Més de 50 g fins
100 g
Més de 100 g fins
500 g
Més de 500 g
fins1.000 g
Més de 1.000 g fins
2.000 g

Ordinària

Carta
urgent

Carta
certificada

Carta
urgent
certificada

Carta nacional

0.60€

3.00€

3.50€

5.90€

Avís de
rebuda per
cartes
certificades
i
certificades
urgents
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2
Carta nacional

1.40€
1.50€
0.70€

3.90€
4.00€
3.10€

5.20€
5.30€
3.60€

7.70€
7.80€
6.00€

1.40€
1.40€
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2
Carta nacional

1.70€
2.00€
1.10€

4.20€
4.50€
3.50€

5.50€
5.80€
4.00€

8.00€
8.30€
6.45€

1.40€
1.40€
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2
Carta nacional

2.45€
3.40€
2.30€

4.95€
5.90€
4.70€

6.25€
7.20€
5.20€

8.75€
9.70€
7.85€

1.40€
1.40€
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2
Carta nacional

6.60€
10.25€
5.00€

9.10€
12.75€
-

10.40€
14.05€
7.90€

12.90€
16.55€
10.70€

1.40€
1.40€
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2
Carta nacional

13.10€
21.40€
5.45€

15.60€
23.90€
-

16.90€
25.20€
8.35€

19.40€
27.70€
10.95€

1.40€
1.40€
1.00€

Carta internacional Z1
Carta internacional Z2

20.95€
37.50€

23.45€
40.00€

24.75€
41.30€

27.25€
43.80€

1.40€
1.40€

2. PUBLICORREU Mínim de 100 exemplars per remesa . Als efectes de quantificar el número
d’enviaments per remesa del publicorreu internacional es podran sumar els enviaments nacionals.
El contingut de l’enviament ha de ser igual per a tots els destinataris.
Fins 10 gr.
Més de 10 fins 15 gr.
Més de 15 fins 20 gr.
Més de 20 fins 30 gr.

ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B

0.23€
0.28€
0.25€
0.30€
0.26€
0.32€
0.27€
0.36€
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Més de 30 fins 40 gr.
Més de 40 fins 50 gr.
Més de 50 fins 60 gr.
Més de 60 fins 70 gr.
Més de 70 fins 80 gr.
Més de 80 fins 90 gr.
Més de 90 fins 100 gr.
Fins un pes màxim de 100 gr.

ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA A
ZONA B
ZONA 1
PUBLICORREU
ZONA 2
PUBLICORREU

0.30€
0.40€
0.33€
0.44€
0.35€
0.47€
0.38€
0.50€
0.41€
0.56€
0.43€
0.61€
0.46€
0.65€
0.58€
0.65€

3. BUSTIADES Enviaments locals sense adreça
Fins 20 grs.
normalitzats
Fins 20 grs. Sense
normalitzar
Més de 20 fins 50
grs
Més de 50 fins 100
grs

0.06€
0.07€
0.10€
0.13€

ANNEX II
producte

pes

quantiat

Acus rebuda internacional (I)

448

Acus rebuda nacional(N)

109

Carta (I)

Fins 20 GR. Normalitzades

1767

Carta (I)

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

5

Carta (I)

50 - 100 GR.

1

Carta (I)

100 - 500 GR.

15

Carta (I) certificada

Fins 20 GR. normalitzades

281

Carta (I) certificada

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

196

Carta (I) certificada

50 - 100 GR.

12

Carta (I) certificada

100 - 500 GR.

1

Carta (N)

Fins 20 GR. normalitzades

Carta (N)

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

28142
740
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Carta (N)

50 - 100 GR.

150

Carta (N)

100 - 500 GR.

186

Carta (N)

500 - 1000 GR.

43

Carta (N)

1000 - 2000 GR.

10

Carta (N) certificada

Fins 20 GR. normalitzades

2

Carta (N) certificada

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

9

Carta (N) certificada

50 - 100 GR.

6

Carta (N) certificada

100 - 500 GR.

6

Carta (N) urgent

Fins 20 GR. Normalitzades

0

Carta (N) urgent

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

0

Carta (N) urgent

50 - 100 GR.

0

Carta (N) urgent

100 - 500 GR.

0

Enviaments sense adreça local

00000

TOTALS

24144
56481

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica
Carlos Jiménez Miramón
Secretari
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