
                                                                                                                             

 

1 

PLEC CLAUSULES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS 

GENERATS AL TERME MUNICIPAL D’ESPORLES, INCLOSA LA GESTIÓ 

DEL PARC VERD, AMB UN PROJECTE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

Objecte i generalitats que inclou la concessió 

Objecte 

El present Plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir 
la contractació de la gestió del servei públic de recollida i transport dels residus 
generats al terme municipal d’Esporles amb un projecte d’inserció sociolaboral, inclòs 
el suport a la gestió del Parc Verd municipal. 

Criteris per a l’organització dels serveis 

Els serveis objecte de l’adjudicació s’hauran d’organitzar d’acord amb les 
determinacions establertes al plec de condicions tècniques i s’hauran de recollir a la 
proposta d’organització del servei que presentarà l’empresa adjudicatària.  
 
L’organització del servei haurà de complir els següents principis: 
 

 S'ha de caracteritzar per la seva flexibilitat i possibilitat de reorganització.  

 Incorporar normes i criteris de seguretat en el treball en compliment de la Llei 
de prevenció de riscos laborals. El personal que treballi a la contracta haurà de 
disposar de la formació adequada en aquest àmbit abans de treballar en el 
servei.  

 S'han d'optimitzar els serveis utilitzant les tecnologies més eficaces i 
respectuoses amb el medi ambient i amb els vianants, sobretot pel que fa als 
gasos d'escapament i a la contaminació acústica de la maquinària a emprar. 

 Aportar una imatge clara, cuidada i homogènia del servei, del personal i de la 
maquinària. Aquesta imatge s’acordarà amb la direcció de la contracta abans 
de l’inici del servei. 

Inici, durada del contracte i preus 

Inici i duració del contracte 

La prestació del servei haurà d’iniciar-se el dia 1 de Gener de 2014 o el dia següent al 
de la signatura del contracte, si és posterior a aquesta data.  
El termini de duració del contracte serà de 4 anys, podent-se prorrogar de forma 
expressa per 2 períodes d’un any cadascun, contant des de la data de formalització 
del contracte. De la data d’inici de la prestació dels serveis s’aixecarà l’acta oficial. 
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La pròrroga del contracte serà per voluntat expressa de les dues parts, que es posaran 
de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. 
El contractista haurà de garantir la prestació contínua i ininterrompuda dels serveis 
contractats, en el suposat cas que una nova contracta es fes càrrec del mateixos, fins el 
moment que aquesta comenci a prestar-los. 
Serà d’acceptació obligatòria la prestació del servei per part del concessionari fins el 
moment en el qual el nou concessionari o contracta, o l’Ajuntament en gestió directa, 
es fes càrrec de la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. 
En el cas de vaga del personal, l’empresa adjudicatària proposarà a l’Ajuntament, els 
serveis mínims que es consideren necessaris, a fi de cobrir les necessitats bàsiques del 
servei. 

Preu de licitació 

El pressupost de licitació serà de 198.854,78 € anuals, IVA (19.885,47€) exclòs, 
actualitzable anualment conforme al següent article. El tipus de licitació serà de 
218.740,26 €  amb l’IVA inclòs al tipus vigent actualment (10 %). 

Revisió de preus 

Es realitzarà segons l’article 90 punt 3, de la LCSP.  

Preus unitaris 

En cas de la necessitat d’ampliació de qualsevol servei s’utilitzarà el preu unitari 
proporcionat per l’empresa per cada servei. Igualment, en el cas de reducció eventual 
d’algun servei, el mateix preu unitari serà el de referència per a la reducció en la 
facturació o compensació entre serveis. 
A la proposta econòmica s’hauran de detallar els preus unitaris segons els models de 
fixa de l’Annex II del Plec administratiu.  

Preus unitaris no previstos en el contracte 

Quan en el transcurs del contracte fos necessari modificar la prestació del servei 
contractat, tot introduint noves prestacions, material o equip que no figuri en el 
pressupost, els Serveis Tècnics Municipals (STM) responsables del seguiment dels 
serveis, conjuntament amb l’empresa adjudicatària, elaboraran la proposta de nous 
preus que conformen el pressupost del contracte i, en qualsevol cas, amb els costos 
que haguessin correspost en la data de licitació. 
L’Ajuntament aprovarà, a la vista de la proposta dels STM i de les observacions 
presentades per l’empresa adjudicatària en el tràmit d’audiència, els nous preus, que 
quedaran incorporats a tots els efectes en el quadre de preus de base del contracte. 



                                                                                                                             

 

3 

Àmbit funcional 

El contingut de les ofertes presentades s’hauran d’adaptar a la informació continguda 
en el present plec tècnic (PPT) i atendre a la següent relació de serveis: 

 Recollida dels residus domèstics o assimilables a domèstics i el seu posterior 
transport als centres de destí establerts, segons la seva tipologia, complint en 
tot moment la normativa ambiental vigent. 

 Neteja, desinfecció i manteniment dels contenidors de propietat pública 
repartits en tot el terme municipal. 

 Recollida setmanal de trastos vells de forma concertada (mobles de tot tipus, 
voluminosos, electrodomèstics, equips informàtics i electrònics, i d’altres) i el 
seu posterior trasllat al parc verd municipal. 

 Recollida mensual de poda i restes de jardineria de forma concertada i el seu 
posterior tractament mitjançant trituració al Parc Verd. 

 Suport a la gestió del parc verd, incloent la recepció, el tractament i el transport 
de determinats residus fins als centres de destí establerts (plantes de selecció o 
de transferència) segons la seva tipologia, complint en tot moment la 
normativa ambiental vigent. 

 Neteges extraordinàries durant festes i actes puntuals del nucli urbà d’Esporles. 

Àmbit territorial 

L’àmbit territorial de la prestació del servei objecte del contracte abastarà tot el terme 
municipal d’Esporles. 

Ampliacions dels serveis 

L’Ajuntament tindrà el dret d'ampliar a més ubicacions, urbanitzacions i altres zones ja 
existents, o que es creïn en un futur, els serveis descrits en el present plec. L’empresa 
adjudicatària es compromet a dotar aquesta ampliació dels serveis amb els recursos 
humans i tècnics necessaris. Així, el preu dels serveis resultarà incrementat en una 
quantitat proporcional als paràmetres bàsics descrits al projecte econòmic a adjuntar 
pels licitadors en la seva oferta. 
En el cas que s'incorporin nous serveis a l’àmbit de recollida durant la vigència del 
contracte, s'estarà al disposat en el punt anterior, excepte que la quantitat d’esforç 
objectiu no sobrepassi el 5% de la dedicació actualment licitada, en aquest cas haurà 
de ser assumida per l'empresa adjudicatària sense cap cost addicional per a 
l'Ajuntament.  
En tot cas es consideraran els preus unitaris que en la oferta presenti l’empresa 
licitadora, actualitzats en el moment de l’ampliació del servei segons la fórmula 
presentada en virtut de l’apartat Revisió de preus. 
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Obligacions de l’adjudicatari 

 El contingut de la memòria tècnica i l’oferta econòmica presentades s’hauran 
d’adaptar a la informació continguda en el present Plec (PPT). 

 L’empresa adjudicatària no podrà subarrendar, cedir o traspassar en cap forma 
els drets i obligacions d’aquest contracte sense l’autorització de l’Ajuntament 
en Ple. 

 Aquesta haurà d’informar de qualsevol anomalia o incident del servei 
mitjançant la via més ràpida que l’Ajuntament designi. 

 En tot cas l’empresa adjudicatària és el responsable dels danys i perjudicis que 
en ocasió de la prestació del servei o la no prestació del mateix, produeixin a 
tercers i al propi Ajuntament. 

 L'empresa adjudicatària anomenarà en el moment de la prestació dels servei un 
responsable tècnic qualificat, amb dedicació i capacitat de decisió suficients 
com a interlocutor davant de l’Ajuntament, amb l’objecte d'organitzar i 
controlar la bona marxa dels serveis. El cost d’aquest serà a càrrec de la 
contracta. 

Facultats de l’Ajuntament 

L’Ajuntament d’Esporles tindrà les facultats i potestats especificades a continuació 
respecte al contracte dels serveis objecte del present Plec (PPT): 

 Reordenar els serveis, imposant les modificacions que es derivin de l’interès 
públic, sempre dins les limitacions que marca la legislació vigent en matèria de 
contractació administrativa. 

 Realitzar el seguiment i control sobre la qualitat dels serveis objecte del 
contracte, a més de donar les ordres i instruccions necessàries per mantenir o 
restablir els nivells establerts de les prestacions dels serveis. 

 Imposar les sancions i penalitzacions detallades al Plec de Condicions, per 
cadascuna de les infraccions comeses durant la prestació dels serveis. 

 Declarar la caducitat del contracte. 

 Totes aquelles que es derivin del Plec de clàusules administratives particulars 
del present contracte. 

Servei de recollida de residus 

No està permès el transvasament de fems d’un vehicle a un altre en la via pública 
llevat de casos d’estricta necessitat, en aquests casos que no poden ser periòdics, el 
transvasament es produiria de manera que s’eviti la caiguda de material a la via 
pública. En qualsevol cas s’ha de deixar neta la zona on s’ha fet el transvasament.  
En el cas que en fer-se el recorregut per totes les zones especificades, es deixi sense 
recollir alguna bossa de fems o fracció correctament treta al portal, o es deixi sense 
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buidar algun contenidor, el concessionari haurà de tornar a recollir-lo el mateix dia, de 
forma que quedi totalment complert cada dia el servei a tot el municipi. 
 

Recollida porta a porta 

Descripció del servei 

Es prestarà la recollida porta a porta al nucli urbà d’Esporles, a la carretera d’Esporles a 
s’Esgleieta, a la urbanització de ses Rogetes, a s’Esgleieta i als Establidors. Dintre 
d’aquest servei es recolliran les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos lleugers, 
rebuig i matèria orgànica, tant de procedència domèstica com els assimilables a 
domèstics que produeixen els comerços del municipi. 

Freqüències i horaris 

L’horari de les recollides porta a porta de les fraccions especificades anteriorment, 
seran a partir de les 23:00 hores en horari nocturn i a partir de les 9:00 hores en horari 
diürn. 
 

 Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

Matí  Paper Vidre (*)     

Vespre Envasos 
Orgànica 
Rebuig 
Bolquers 

 
Orgànica 
Rebuig 
Bolquers 

Envasos  
Orgànica 
Rebuig 
Bolquers 

 
(*) Es considera en aquest apartat la recollida de vidre tot i que es fa en àrees 
d’aportació no permanents, és a dir, en contenidors de fins a 360 litres que es 
disposen els dimarts i es retiren els dimecres el matí. 

Organització del servei 

En dimarts i horari diürn es recollirà el paper i cartró. La recollida es farà porta a porta, 
només es recollirà el paper i cartró als habitatges que compleixin les normes de 
presentació de residus que determini l’Ajuntament.  
El vidre es recollirà els dimecres el matí. L’empresa adjudicatària haurà d’ubicar 
contenidors de fins a 360 litres en els punts que determini l’Ajuntament. El número 
orientatiu i localització dels contenidors de vidre es troba a l’Annex I Ubicació de 
contenidors. El volum i el nombre total de contenidors serà el necessari per tal d’evitar 
desbordaments. Els contenidors es posaran els dimarts, abans de les 20:00 hores, i es 
retiraran els dimecres dematí a partir de les 9:00 hores. 
En horari nocturn es recolliran els residus dipositats a la porta dels domicilis i 
comerços del municipi en les zones de recollida porta a porta, concretament, les 
fraccions d’envasos lleugers, la matèria orgànica, el rebuig i els bolquers. L’empresa 
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només recollirà els residus dels habitatges que compleixin amb les normes de 
presentació de residus establertes per l’Ajuntament. 
Els dimarts, dijous i diumenge es recollirà de manera simultània la matèria orgànica, el 
rebuig i els bolquers. L’empresa disposarà d’un compartiment diferenciat al camió per 
dipositar-hi per una banda la matèria orgànica i per una altra i de manera conjunta el 
rebuig i els bolquers. S’especificarà a l’oferta com es farà aquesta separació. 
La fracció orgànica s’haurà de presentar dins d’una bossa compostable o la que indiqui 
l’Ajuntament, dins d’un poalet de 10 a 25 litres en els casos d’habitatges particulars, o 
en contenidors de 90, 120 o 240 litres als comerços. Després del buidat dels cubells o 
contenidors comunitaris d’orgànica es tornaran a col·locar al mateix punt de 
recollida, a més de deixar-los destapats per indicar així que han estat buidats 
correctament. 
L’empresa haurà de parar una especial atenció a que la recollida de bolquers i rebuig 
es realitzi només mitjançant les bosses estandarditzades distribuïdes per l’Ajuntament. 
L’empresa disposarà d’un llistat amb els domicilis on s’ha de fer la recollida i no podrà 
recollir-ne enlloc més. 
La recollida d’envasos es farà els dilluns i divendres a vespre. La presentació dels 
envasos per part de la ciutadania es realitzarà en bosses de plàstic, o cubells, en cas 
que aquests recipients siguin reutilitzables s’hauran de retornar al lloc d’origen. 

Seguiment per part de l’empresa als usuaris dels servei de recollida porta a porta 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar un recompte de les bosses de rebuig que es 
treguin cada dia i remetre’l als serveis tècnics municipals mensualment, l’empresa 
haurà de proposar un format de registre. 
L’empresa haurà de fer un seguiment i lliurar a l’Ajuntament diàriament un registre 
dels usuaris que incompleixen amb les directrius de presentació dels residus amb el 
sistema porta a porta, ja siguin detectats durant la recollida, com aquelles bosses que 
puguin ser lliurades fora de l’horari o dia de prestació del servei. A tal efecte, haurà de 
preveure els mitjans suficients per identificar aquestes bosses amb adhesius o 
sistemes anàlegs a convenir amb l’Ajuntament per informar al propietari de 
l’incompliment. El disseny i la impressió aniran a càrrec de l’empresa. 

Recollida en contenidors 

Descripció del servei 

Es prestarà la recollida de rebuig mitjançant contenidors de càrrega posterior als punts 
indicats a l’Annex I Ubicació de contenidors. Actualment al municipi hi ha ubicats 15 
contenidors de titularitat pública i 15 contenidors de titularitat privada. També es 
prestarà la recollida de les fraccions de selectiva (paper i cartró, vidre i envasos 
lleugers) dels contenidors ubicats als punts indicats a l’Annex I Ubicació de 
contenidors.  
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L’empresa adjudicatària per tal d’optimitzar el servei podrà substituir els contenidors 
de tipus iglú actuals per contenidors de càrrega posterior. Els contenidors de càrrega 
posterior que estiguin a la via pública hauran de comptar amb un sistema de 
tancament de la tapa principal mitjançant clau estàndard i hauran de comptar amb 
sistema per facilitar la introducció de cada tipus de fracció similar als dels contenidors 
tipus iglú. La tapa d’obertura principal del contenidors en tot moment estarà tancada 
per evitar la deposició massiva de qualsevol tipus de residu al seu interior, excepte 
durant les tasques de buidatge. 

Freqüències i horaris  

Les recollides dels contenidors de rebuig, tant els de titularitat pública com privada, es 
duran a terme en horari diürn els dimecres i en horari nocturn els diumenges. 
Respecte als contenidors de les fraccions de selectiva, es duran a terme les recollides 
necessàries per mantenir els contenidors sense desbordaments. 

Organització del servei 

El contractista haurà de recollir tots els residus que els ciutadans incorrectament hagin 
dipositat al voltant dels contenidors tant de rebuig com selectius i informar de les 
incidències a l’Ajuntament.  
El buidatge dels contenidors es realitzarà amb la màxima cura, per no embrutar les 
voreres ni calçades, quedant obligat l’adjudicatari a la recollida dels residus escampats 
o involuntàriament caiguts durant el buidatge, deixant immediatament, després de 
prestar el servei, completament nets els llocs on es realitza. A tal efecte, s’exigirà al 
contractista la presència dels estris necessaris per fer aquesta neteja, a damunt del 
camió.  
El contractista té l’obligació de tancar correctament la tapa dels contenidors després 
del buidatge de cadascun d’aquests.  

Neteja, desinfecció i manteniment dels contenidors 

Es contemplen les tasques de neteja i desinfecció de tots els contenidors de titularitat 
pública. Aquesta neteja inclou els contenidors públics de paper i cartró, vidre, 
orgànica, envasos i rebuig (veure la titularitat dels contenidors de rebuig a l’Annex I 
Ubicació dels contenidors. La neteja s’efectuarà "in situ" amb els mitjans adequats per 
a netejar els contenidors que l’adjudicatari acreditarà disposar, encara que podran ser 
d’ús no exclusiu. La neteja s’haurà de realitzar en horari nocturn, immediatament 
després del servei de recollida de fems.  
La freqüència de neteja de cada un dels contenidors del municipi serà mensual, la 
neteja d’aquests serà tant interior com exterior, incloent-se la tapa del contenidor i la 
reposició de la imatge corporativa si escau. A més, aquest servei inclourà la neteja dels 
voltants dels contenidors que implica l’agranada manual de tota la zona d’influència 
del contenidor i si hi ha taques o líquids acumulats retirar-los amb el mecanisme que 
es trobi més adient en cada cas. 
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L’empresa informarà almanco amb 5 dies d’antelació a l’Ajuntament a través d’un 
correu electrònic dirigit als serveis tècnics, del dia de realització del servei de neteja. 
Un cop finalitzades les tasques de neteja i desinfecció, l’empresa adjudicatària haurà 
de col·locar una etiqueta als contenidors, indicant el dia i hora en que s’ha prestat el 
servei. 
Les tasques de manteniment i conservació, consistiran en assegurar-se que tots els 
contenidors del servei es troben en perfecte estat per la correcta prestació del servei. 
L’empresa adjudicatària mantindrà tots els contenidors en perfecte estat de 
funcionament i imatge, arreglant els qui es puguin arreglar o substituint els inservibles. 
L’empresa haurà d’informar puntualment de les actuacions de reparació i/o substitució 
de contenidors. 
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que treballa amb centres especials 
d’ocupació que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual en quant al 
manteniment i reparació dels contenidors de recollida, a base de soldadura amb 
aportació de material (soldadura de plàstic), en substitució de l’obsolet sistema de 
reparacions a base de unions mecàniques (xapes metàl·liques, ferreteria, grapes, i 
altres). 
 

Altres recollides 

Recollida de voluminosos 

L’empresa adjudicatària farà una recollida setmanal de residus voluminosos a domicili, 
que inclou mobles de tot tipus, voluminosos, electrodomèstics, equips informàtics i 
electrònics, i d’altres, i el seu posterior trasllat al Parc Verd municipal. 
L’empresa haurà de disposar d’un punt d’atenció telefònica amb disponibilitat entre 
les 8 i les 18 hores, amb el qual es posarà en contacte el ciutadà per fer la petició de 
recollida. El dia anterior a la recollida, s’haurà de passar un correu electrònic dirigit als 
serveis tècnics municipals, amb totes les peticions telefòniques rebudes. 
L’empresa adjudicatària presentarà els horaris, itineraris i els mitjans en que es farà 
aquest servei de recollida domiciliària. 
 

Recollida de poda i restes de jardineria 

La recollida de poda i restes de jardineria és un dels serveis que es va suprimir durant 
l’anterior contracte per abaratir costos, aquesta decisió va ser presa a causa de l’abús 
que se’n feia per part d’alguns ciutadans de les zones amb grans jardins, i fins i tot de 
les pròpies empreses del municipi. 
Per tant, s’ha decidit que els ciutadans del municipi hagin de transportar amb els seus 
propis mitjans fins al Parc Verd, les restes de poda generada. El fet d’haver suprimit 
aquesta recollida domiciliària, pot provocar problemes a la gent gran o a la que no 
tengui mitjans per traslladar-ho fins al Parc Verd. 
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Per tal de solucionar aquest problema, l’empresa adjudicatària haurà de fer una 
recollida almanco mensual per a les persones que acreditin alguna dificultat per dur els 
restes de poda al Parc Verd i que així ho acreditin amb una instància a les oficines 
municipals. Serà l’Ajuntament qui determinarà quins usuaris poden fer ús d’aquest 
servei, atenent a criteris d’edat (majors de 65 anys), manca de vehicle propi o 
discapacitat. Des de les mateixes oficines es remetran les instàncies a l’empresa 
concessionària. 
Aquest dia o dies de recollida podrà ser el mateix dia de recollida de residus 
voluminosos. 

Gestió del Parc Verd 

L’empresa adjudicatària aportarà les caixes necessàries de fins a 28 m3 per ubicar-hi la 
poda i els residus voluminosos.  
L’empresa triturarà les restes de poda obtingudes a la recollida porta a porta amb la 
trituradora que aquesta posi com a millora o, si no és oferida, la que posi l’Ajuntament. 
Les restes triturades s’emmagatzemaran dins un contenidor que també haurà 
d’aportar l’empresa. 
A l’Annex II Dades de transport  i recollida de poda i voluminosos es poden consultar 
els viatges realitzats els darrers mesos. 
L’empresa tal i com s’ha comentat a l’apartat de recollida en contenidors, també 
aportarà, mantindrà i buidarà els contenidors necessaris ubicar-hi el paper, vidre, 
envasos, matèria orgànica i rebuig del Parc Verd. 
L’empresa netejarà i mantindrà en perfecte estat els contenidors que siguin de la seva 
responsabilitat segons el que s’ha especificat anteriorment. 
L’empresa aportarà el personal necessari per substituir les vacances del personal 
existent al Parc Verd i que depèn de l’Ajuntament. A més, proveirà el personal del Parc 
Verd amb una ordinador o sistema equivalent per poder emmagatzemar les dades en 
temps de real, de les visites realitzades pels usuaris. L’empresa per tant, serà la 
responsable de dur un registre en format digital dels dipòsits realitzats diàriament dels 
vehicles d’entrada i sortida, tant si són usuaris com transportistes de qualsevol tipus 
de residus. Aquest registre haurà d’indicar els següents paràmetres: 

 Hora d’entrada 
 Matrícula 
 Tipus de residus 
 Quantitat aproximada 
 Tipus d’usuari. 

A partir d’aquest registre s’elaborarà un informe mensual que es posarà a disposició de 
l’Ajuntament en format digital. 
L’empresa podrà ubicar-hi compactadores per tal d’optimitzar el servei de recollida i 
transport de residus.  
L’empresa haurà de realitzar un informe mensual dels pesos recollits en els 
contenidors gestionats directament per l’empresa, aquests informes s’entregaran a 
l’Ajuntament en suport informàtic compatible amb els sistemes de l’Ajuntament. 
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Neteges extraordinàries en festes 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la neteja viària i la recollida dels residus 
generats, després de la celebració de les següents festes: 

 Dia 1 de gener de cada any. 

 Dos dies durant les festes de Sant Pere (a finals de juny). 

 El dia de la fira (a principis d’octubre). 

 Carnaval. 

 Festes de Sa Vilanova (a mitjans d’agost). 
Els Serveis Tècnics Municipals informaran a l’empresa adjudicatària de l’horari i els 
llocs de neteja. 
L’empresa adjudicatària destinarà els mitjans materials i humans necessaris per la 
realització de les tasques de neteja i baldeig de la via pública durant aquestes 
festivitats. L’objectiu de la neteja, baldeig i retirada de residus serà el de deixar tot el 
nucli urbà d’Esporles i la carretera en les mateixes condicions de neteja que abans de 
l’inici de la festa. 
En cas que es suspengui un dia de festa, o bé l’Ajuntament vulgui canviar-lo per una 
altra, l’empresa haurà d’acceptar el canvi. 

Destí i transport dels residus 

Els serveis objecte d’aquesta contracta comprenen el transport dels residus descrits 
anteriorment fins a les plantes de tractament designades pel Consell de Mallorca o al 
punt de destí que determini l’Ajuntament per cada tipus de residus. En el cas particular 
de la matèria orgànica, si l’Ajuntament decideix fer-ne el tractament al mateix 
municipi, l’empresa haurà de minorar proporcionalment els costos derivats del 
transport, els quals indicarà detalladament en la proposta econòmica. 
El transport i descàrrega dels residus al centre de transferència permanent assignada 
pel PDSGRUM o normativa vigent s’efectuarà el mateix dia de la recollida, sense que 
pugui quedar-se en cap altre lloc, ni tant sols en els propis vehicles de transport. 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir la màxima cura a l’hora d’executar els serveis 
de recollida i transport, amb la finalitat de no embrutar les voreres i vies públiques, 
havent de procedir immediatament a la neteja dels productes que s’aboquin durant les 
maniobres de recollida, quedant totalment prohibit la recerca, selecció o qualsevol 
altre manipulació del fems. L’empresa serà la responsable de la neteja immediata de 
les zones d’ubicació dels contenidors i les zones annexes. 
Els vehicles hauran de ser buidats totalment al lloc de destinació, una vegada hagi 
finalitzat el seu itinerari o hagi carregat fins al límit de la seva capacitat. 
La propietat del residus és municipal, per tant, qualsevol compensació econòmica 
derivada de l’alienació dels residus haurà de revertir directament a l’Ajuntament 
d’Esporles. Tot i això, l’Ajuntament podrà arribar a acords puntuals si ho considera 
favorable econòmicament. 
Els objectes de valor que l’adjudicatari trobi durant les tasques de recollida dels 
residus hauran de posar-se a disposició de l’Ajuntament. 
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Per regla general els vehicles no podran romandre estacionats amb rebuig o matèria 
orgànica a l’interior. Només es considerarà aquesta possibilitat en circumstàncies 
justificades per l’eficiència del servei i sempre que no es produeixin molèsties. 

Mitjans materials i recursos humans 

Mitjans materials. 

Instal·lacions 

L’empresa adjudicatària disposarà de les dependències municipals situades a Son 
Quint per poder guardar el material i els vehicles destinats al servei de recollida de 
residus, quedant totalment prohibit l’estacionament d’aquests a la via pública. Allà  
també s’hi duran a terme les tasques de neteja i desinfecció dels vehicles.  
L’empresa adjudicatària estarà obligada a destinar les instal·lacions única i 
exclusivament als serveis objecte del present Plec, no podent-lo utilitzar en cap cas per 
altres funcions i treballs de qualsevol tipus, aliens a la present concessió. 

El parc mòbil dels serveis 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar, durant tot el contracte, dels vehicles 
necessaris per a la prestació del servei, essent especialment dissenyats i concebuts per 
a la recollida de residus als què estan destinats, i tots en nombre tal que el Servei de 
Recollida pugui realitzar-se sense cap dificultat. 
La prestació del servei és obligatòria per la qual cosa, en cas d’avaria o altra causa 
justificada, prèvia autorització de l’Ajuntament, es permetrà l’ús d’altres vehicles per 
tal que no es paralitzi el servei. 
El contractista haurà de disposar d’una reserva de material mòbil com de mitjans 
auxiliars, suficient per a garantir la prestació del servei en cas d’incident o avaria. En 
cas d’emergència, tot el material de la contracta quedarà a disposició de l’Ajuntament. 

Especificacions tècniques dels vehicles 
 

Tots els vehicles i altres mitjans mòbils destinats a la prestació del servei han de tenir 
l’assegurança corresponent i haver passat les inspeccions (ITV) corresponents. 
Igualment, tots els vehicles i equips mòbils de neteja han de complir en tot moment la 
normativa vigent en matèria d’eliminació de gasos, renous i seguretat.  
Aquells que realitzin treballs nocturns, disposaran de la senyalització i els sistemes de 
seguretat obligatoris corresponents. D’igual forma, els operaris adscrits a aquests 
vehicles també contaran amb els elements de protecció i seguretat que siguin 
obligatoris per aquestes tasques. 

Manteniment dels vehicles 
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El manteniment, la conservació de tot el material i dels vehicles que inclou la contracta 
van a compte de l’adjudicatari. Així, aquest reposarà les unitats que per deteriorament 
no puguin desenvolupar la seva funció per una altra de la mateixa qualitat o superior. 
S’incorporarà en la proposta presentada, un pla detallat del manteniment preventiu de 
cadascun dels equips oferts. 
La neteja i desinfecció dels vehicles es realitzarà cada dia després de que s’efectuïn els 
serveis objecte del present plec, presentant en tot moment un perfecte estat de 
conservació, neteja i desinfecció. 

Aspecte exterior dels vehicles 
 

Tot el material serà netejat de forma adequada oferint sempre un aspecte de neteja i 
pulcritud. Els vehicles hauran d’estar en perfecte estat de conservació en tot moment, 
per a poder desenvolupar la seva funció sense cap tipus d’incidència. 
Els vehicles estaran sempre ben pintats, l’Ajuntament d’Esporles podrà fer pintar o 
repassar els vehicles sempre que no es compleixin cap de les dues obligacions 
detallades en el present apartat, quedant clar que correrà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

Tractament de les adquisicions, de les inversions i de les amortitzacions de 
material 

El material adscrit al servei procedirà del material ofert per l’empresa adjudicatària. 
S’exposarà en la proposta la tipologia i quantitat de vehicles prevists. 
El camió i la compactadora (Annex III Llistat de maquinària a subrogar), que ha revertit 
a l’Ajuntament fruit de l’actual contracte quedarà a disposició del nou adjudicatari qui 
es farà càrrec de totes les despeses de manteniment, assegurances, etc.  
El camió autocompactador-recol·lector que queda a disposició de l’Ajuntament és de 
4,5 m3 i té la següent matrícula: 2275-DZV 

Imatge corporativa dels serveis 

Tot el material adscrit al servei de recollida municipal es retolarà amb caràcter visible a 
mitja distància amb l’escut de l’Ajuntament d’Esporles i demés retolacions (com 
puguin ser logotips i textos) que permetin als ciutadans identificar el servei com a 
servei públic municipal.  
La imatge corporativa farà referència especialment al conjunt dels vehicles, i no es 
limitarà a portes i/o laterals, sinó que afectarà al total de la carrosseria. 
La imatge corporativa del conjunt dels elements i vehicles de la contracta es definirà 
per part de l’empresa adjudicatària i serà aprovada per l’Ajuntament d’Esporles en el 
termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte, i serà vigent mentre duri 
l’adjudicació d’aquest.  
La imatge corporativa podrà ser de posar i llevar (mòbil). 
El licitador presentarà a l’oferta una proposta prèvia del disseny dels vehicles, que serà 
posteriorment revisada per part de l’Ajuntament. 
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Recursos humans. 

Principi general de subrogació 

L’empresa adjudicatària subrogarà obligatòriament la totalitat de les relacions laborals 
vigents amb els treballadors que integren l’actual plantilla del servei de recollida i 
transport dels residus generats al municipi, i en les condicions establertes en els 
convenis col·lectius existents i en la legislació laboral vigent. 
La subrogació suposarà que la nova concessionària haurà de proporcionar ocupació a 
l’actual plantilla de treballadors, amb independència del caràcter temporal o indefinit 
del seu contracte. 
Únicament quan estiguin garantits tots els llocs de feina d’aquests treballadors, la nova 
concessionària podrà contractar treballadors aliens, en el cas, que això sigui necessari. 
La subrogació no ocasionarà a cap treballador cap tipus de disminució salarial ni cap 
pèrdua de drets respecte a la situació actual. 
L’empresa adjudicatària subrogarà el següent llistat de personal: 
 

Nom Categoria Contracte Jornada Antiguitat Sou Brut Anual 

62391 Conductor de recollida 401 Completa 01/08/12 15.151,25€ 

62880 Peó de recollida 401 Completa 01/01/13 13.052,20€ 

29045 Peó de recollida 401 Completa 01/06/08 16.547,81€ (33%) 

Perfil dels operaris i deures dels operaris 

L’empresa posarà en coneixement de l’Ajuntament la relació nominal del personal dels 
serveis, esmentant en cada cas la categoria a la qual pertany i de la dedicació de 
cadascun, i informarà puntualment i amb antelació de totes les modificacions que es 
produeixin per correu electrònic als serveis tècnics municipals. 
En cas de vaga l’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei en les condicions 
habituals i assumir al seu càrrec totes les despeses extres que se’n derivin. 
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure en la seva memòria tècnica, un organigrama 
indicatiu del personal directe (peons, conductors, responsables, etc.) i indirecte 
(comandaments entremitjos, personal administratiu, de taller, etc.). 
Haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles 
danys a tercers en la realització dels treballs contemplats. 
El personal adscrit al servei haurà de guardar amb el públic, les majors consideracions i 
correcció, sol·licitant l'auxili de la Policia Local quan sigui necessari, tramitant-se, si 
procedís, les denúncies que formulin sobre infracció de les ordenances o reglaments 
municipals i altra legislació aplicable en matèria de recollida selectiva i residus. En cas 
contrari, podrà incoar-se procediment sancionador contra l’empresa concessionària de 
conformitat amb el disposat en el PPT. 
L’empresa adjudicatària serà responsable de la descortesia o mal tracte del personal 
envers els veïns i dels renous excessius en la prestació dels serveis. L’Ajuntament es 
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reserva el dret d’exigir que l’empresa adjudicatària separi del servei a qualsevol 
treballador que presti el servei, donant-ne justificació objectiva. 

Responsable del servei 

Per a la direcció dels serveis de la contracta, l’empresa adjudicatària, designarà un 
responsable, de provada experiència, que tindrà la total capacitat de decisió sobre 
qualsevol determinació que s'hagi de prendre. Aquest serà l’interlocutor davant 
l’Ajuntament d’Esporles, amb l’objecte d’organitzar i controlar la bona marxa dels 
serveis. El cost d’aquest serà a càrrec de la contracta. Les seves funcions seran: 
 

 Representar directament i personalment l’empresa adjudicatària.  

 Estar a disposició de l’Ajuntament en qualsevol moment (per la qual cosa haurà 
d’estar localitzable per telefonia mòbil les 24 hores del dia 
ininterrompudament).  

 Mantenir una reunió de treball quinzenal amb els STM responsables per 
avaluar el funcionament del servei. 

 Presentar abans de dia 5 de cada mes una memòria resum d’activitat que 
reflecteixi: 

o Les tasques realitzades durant el mes anterior, a mode de certificació de 
serveis. 

o La factura corresponent al mes anterior. 
o Les incidències més importants amb un anàlisi de les mateixes. 
o Totes les reclamacions o denúncies amb la resolució corresponent. 
o Les propostes de millora que consideri convenients. 
o Planificació per al següent mes de les actuacions de la contracta.  

Seguretat i salut en el treball 

Es donarà compliment a les disposicions legals aplicables, en matèria Laboral, 
Seguretat i Salut en el treball, protecció front al tràfic rodat, atenció i previsió sanitària, 
etc. Especialment haurà de complir-se estrictament les disposicions de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa complementaria, 
incloses les modificacions introduïdes en la Llei 50/1998; Llei 39/1999, Reial Decret 
Legislatiu 2/2000 i Llei 54/2003. 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a presentar un Pla de Seguretat i Salut que 
reculli la totalitat dels serveis a prestar, de conformitat amb les disposicions de 
seguretat i salut que regulen la matèria, per tant contemplarà una memòria explicativa 
del mateix, així com descripcions gràfiques suficients per la seva comprensió i 
aplicació. Aquet pla s’haurà d’ajustar, tant a la normativa vigent, com a la futura i 
haurà de recollir les variacions del servei que es produeixin. 
Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat per l’empresa adjudicatària abans de la 
fase d’implantació de la concessió, que serà de 6 mesos i haurà de ser aprovada per 
l’Ajuntament. 
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Higiene personal y vestuari 

Tot el personal del servei haurà d’anar degudament uniformat. El contractista 
proposarà a l’Ajuntament un model d'identitat corporativa pel material i pels 
uniformes que pretengui utilitzar, qui els aprovarà introduint les esmenes que siguin 
necessàries. L’uniforme durà almanco l’escut de l’Ajuntament d’Esporles. 
A més, el personal que efectuï les tasques encomanades durant l’horari nocturn, haurà 
d’estar dotat d’elements visibles, reflectants en el seu cas, per d’aquesta manera 
desenvolupar les tasques en les millors condicions de seguretat possibles.  
L’empresa adjudicatària es farà responsable de la manca de neteja, decor i uniformitat 
en el vestuari.  

Pla de formació del personal 

L’empresa ha de tenir cura d’instruir al personal amb regularitat de les condicions de 
realització del treball, de les instruccions rebudes de l’òrgan municipal i de la 
necessitat de guardar les formes i el tracte correcte amb els ciutadans, així com sobre 
la pulcritud en la seva higiene personal.  
Per tant, l’Adjudicatari haurà d’aportar un pla de formació del personal. Aquest pla 
tindrà com objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis i la 
professionalitat de les persones en relació a: 

 Formació en les bones pràctiques de les tasques a desenvolupar, la necessària 
utilització dels mitjans assignats i el compliment de les normes implícites en el 
present Plec (PPT). 

 Formació referent a la qualitat mediambiental i de relació amb els ciutadans. 

 Conscienciació de la neteja urbana global de la ciutat i del personal en la seva 
divulgació i consecució. 

 Formació especifica sobre les conductes a portar en situacions contraries a 
l’objecte del servei. 

El pla que es proposi haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i serà supervisat 
estrictament pel control de qualitat per garantir la formació dels operaris del servei. 

Seguiment, control i gestió dels recursos 

Seguiment i control dels serveis prestats 

La voluntat de millora de la qualitat, l’optimització contínua dels serveis, el treball diari 
per a l’assoliment dels objectius fixats i la transparència en la facilitació de les dades i 
en la prestació efectiva i eficient dels serveis programats són els principis que pretén 
aconseguir l’Ajuntament amb aquest plec. 
Es vigilarà i controlarà en tot moment la forma de la prestació del servei objecte del 
contracte en relació a les especificacions del plec de condicions. 
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Així mateix, el Servei Tècnic Municipal (STM) de l’Ajuntament, tendrà accés a totes 
aquelles dades que precisi respecte al seu funcionament, romanent totes les 
dependències, mitjans, útils i documentació a disposició dels serveis d’inspecció. 
Els treballs a desenvolupar per part del Servei Tècnic Municipal (STM) de l’Ajuntament 
al respecte són entre d'altres, els següents: 

 Controlar que el Servei s’efectuï puntualment i de forma correcta. 

 Controlar si es compleix tant l’estipulat en el Plec, com en els possibles 
compromisos posteriors de l’Adjudicatari. 

 Determinar si els equips, maquinària i eines de les quals disposa per la 
realització de les tasques, satisfan les condicions exigides en el Plec i són 
conformes a l’oferta presenta per l’Adjudicatari. 

 Vigilar si les instal·lacions reuneixen les condicions exigides. 
A la vista del resultat d’aquestes inspeccions, es podran determinar les correccions o 
modificacions que s’estimin oportunes en l’organització dels treballs. 

Comunicacions entre l’adjudicatari i l’Ajuntament 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar un número de fax, el correu electrònic i el 
número de telèfon fix i mòbil, que permeti contactar, en tot cas de necessitat, amb el 
Responsable del Servei, o en la seva absència amb algun tècnic amb capacitat de 
decisió, durant les vint-i-quatre (24) hores del dia, tots els dies de l’any. 
La comunicació entre l’adjudicatari i l’Ajuntament es realitzarà preferentment pel mitjà 
a designar per l’Ajuntament (telefònic, informàtic, etc.), en el seu cas, amb programes 
informàtics compatibles amb els mitjans municipals, tots els costos d’instal·lació i 
manteniment de qualsevol dels mitjans a utilitzar anirà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 
Mitjançant el mètode o els mètodes escollits, es donaran les ordres que hauran de ser 
complides de forma immediata o, en el seu cas, en un termini que oportunament se li 
fixi. L’empresa haurà de comunicar mitjançant el mateix procediment, la confirmació 
de la execució dels treballs. El treball no es considerarà executat mentrestant no es 
rebi la confirmació pel mateix canal. Les incidències dels servei comunicades a 
l’Adjudicatari, qualsevol que sigui la procedència o via de comunicació, hauran de ser 
introduïdes en el programa informàtic en temps real. 
El responsable del servei s’haurà de presentar sempre que sigui requerit a tal efecte, 
en les dependències de l’Ajuntament, per rebre les instruccions pertinents o les 
observacions necessàries per la millor prestació del servei, un termini mai superior a 
24 hores. 
 
Informació, sensibilització i comunicació 
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Campanyes de sensibilització i comunicació  

L’Ajuntament i l’adjudicatari desenvoluparan campanyes de sensibilització i 
comunicació sobre la recollida de residus. L’import anual de les mateixes serà del 2% 
de total, actualitzat, d’adjudicació i serà aportat per l’empresa adjudicatària. 
L'objecte d'aquesta campanya anual serà educar i crear una sensibilitat ambiental a la 
ciutadania per millorar la correcta gestió ciutadana i permeti arribar a un alt grau de 
participació ciutadana en la Recollida Selectiva. Les campanyes seran temàtiques i es 
farà publicitat a la premsa, tríptics i activitats a l’escola i al Parc Verd que permetin la 
seva màxima difusió. 
La direcció i determinació de les campanyes, que poden incloure des del disseny i 
impressió de material divulgatiu fins a la realització i organització de xerrades, tallers o 
campanyes informatives es realitzarà per part de l’Ajuntament, comptant amb el 
suport tècnic de l’empresa adjudicatària. Aquestes campanyes les hauran de 
desenvolupar empreses independents a l’adjudicatari designades per l’Ajuntament. 

Informació a la ciutadania 

Tots els operaris tenen l’obligació de conèixer les característiques dels serveis de 
recollida de residus i d’informar als veïns que ho sol·licitin. La informació bàsica que 
han de conèixer és:  

a) Dies i horaris de recollida de cada fracció. 
b) Horaris del Parc Verd. 
c) Telèfon d’informació. 

Informes mensuals, resum anual i publicació dels resultats 

L’empresa adjudicatària queda obligada a lliurar mensualment a l’Ajuntament un 
informe dels pesos recollits de cada fracció i dels viatges realitzats, detallant dia i hora, 
acompanyats dels corresponents albarans justificatius dels llocs de destinació (plantes 
de transferència o centres de tractament) segons model proposat per l’Ajuntament. A 
més, haurà de preparar quants informes i estudis relacionats amb els diferents serveis 
d'aquesta contracta que li siguin sol·licitats per part de l'Ajuntament. 
Igualment, i per defecte, dins el primer mes de cada any es presentarà una memòria 
anual que es penjarà en el web municipal per tal de donar divulgació i fer arribar a la 
opinió pública les actuacions, canvis i valoracions del Servei Municipal de Recollida 
Selectiva. Aquesta memòria contindrà, com a mínim i a criteri dels STM, el següent 
detall:  

 Desenvolupament del servei: organització, formació, mitjans humans, tècnics, 
materials i de control, millores en prestació i execució dels serveis. 

 Anàlisi ambiental i de qualitat del Servei. 

 Producció per cada fracció de residus. 

 Anàlisi de les queixes i altres incidències del servei i respostes donades. 

 Resum mensuals de la facturació anual. 
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Annexos 

Annex I: Ubicació contenidors 

Contenidors de Rebuig de titularitat privada 

Ubicació Nombre de contenidors Capacitat (litres) 

Restaurant Canet 1 1100 

La Fiore 2 1100 

Agroturisme Canet 2 1100 

Ctra. Esporles Km 1.5 2 1100 

Ses Planes (Ctra. Esporles Km 2) 1 1100 

Ctra. Banyalbufar (enfront La Granja) 1 1100 

La Granja Esporles 4 1100 

Forn 1 1100 

Posada del Marquès 1 1100 

Contenidors de Rebuig de titularitat pública 

Ubicació Nombre de contenidors Capacitat (litres) 

Urbanització Es Verger 2 1100 

Urbanització Es Verger 1 1100 

Escola 1 1100 

Bar Camp de Futbol 1 1100 

Canera municipal 1 1100 

Parc Verd 9 1100 

Contenidors totals 30  

 
 

Contenidors de selectiva 

Ubicació Paper i cartró Envasos Vidre 

La Fiore (privat) 1  1 

Agroturisme Canet (privat)   1 

IES 1 1  

Col·legi Gabriel Comas i Ribas 1   

Miquel Marquès 21 (IMEDEA) (privat) 1   

C/ Jaume I   1 

La Granja (privat) 1 1 1 

Posada del Marquès (privat) 1 1 1 

Camí de S’Alzinar (Es Verger) 1 1 1 

Pla d’Es Born (Es Verger) 1 1 1 

Parc Verd  4 4 

Total (28 Contenidors) 8 9 11 
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Contenidors de vidre 
 
Contenidors al nucli urbà d’Esporles 
Actualment hi ha 37 contenidors ubicats als carrers i cantonades del nucli urbà 
d’Esporles. 
 
Contenidors de vidre PaP a Ses Rotgetes: 
6 de 240 litres 
1 de 360 litres (al Vial XII) 
 
Contenidors de vidre PaP a s’Esgleieta 
2 de 240 litres i 1 de 360 litres. 
 
Alguns d’ells estan desbordats per la qual cosa se n’han d’ubicar 15 unitats més 
distribuïdes en els punts que determini l’Ajuntament. 
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Annex II: dades de transport i recollida de poda i 

voluminosos 

 

PODA       2012 2013 

MES Tones Viatges Tones Viatges 

Gener 5,52 2 5,34 2 

Febrer 6,86 3 2,04 1 

Març 11,24 4 6,76 3 

Abril 10,22 3 6,32 3 

Maig 12,54 5 11,06 4 

Juny 8,5 4 8,52 5 

Juliol 7,62 4 5,82 3 

Agost 3,74 2     

Setembre 7,1 3     

Octubre 6,76 2     

Novembre 5,68 2     

Desembre 3,12 1     

TOTAL 88,9 35 45,86 21 

 
 

VOLUMINOSOS         2012 2013 

MES Tones Viatges Tones Viatges 

Gener 5,695 4 6,844 5 

Febrer 8,453 5 3,84 3 

Març 7,722 5 4,887 3 

Abril 7,317 4 7,529 5 

Maig 9,337 5 7,748 5 

Juny 5,926 4 8,672 5 

Juliol 6,251 4 9,235 6 

Agost 7,961 6     

Setembre 7,133 5     

Octubre 6,86 4     

Novembre 6,415 4     

Desembre 5,555 6     

TOTAL 84,625 56 48,755 32 
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Annex III: Llistat de maquinària a subrogar. 
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Annex IV: Fitxes tècniques 
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Fitxa 001 
Recollida porta a porta i contenidors 

(Recollida domiciliària)  
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

R-RSU 1     

R-RSU 2     

R-RSU 3     

....     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 

Categoria del 
Personal 

(peó, 
conductor...) 

Núm 
Jornades 
parcials 
(anuals) 

Num. Jornades totals (anuals) 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

R-RSU 1       

R-RSU 2       

R-RSU 3       

…       

       

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num 
Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

R-RSU 1       

R-RSU 2       

R-RSU 3       

…       

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
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Fitxa 002 Neteja de Contenidors 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jor
nada 

Num 
dies/setmana 

R2-NC 1     

R2-RC 2     

...     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 
Categoria del 

Personal (peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals 
(anuals) 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

R2-NC 1       

R2-RC 2       

...       

       

       

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

R2-NC 1       

R2-RC 2       

...       

       

 

CONTENIDORS NETEJATS PER 
JORNADA 

 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges        
 
                                                                                                  Signatura 
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Fitxa 003 Reparació i manteniment de contenidors 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

R-RM 1     

R-RM 2     

     

....     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 
Categoria del 

Personal (peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals (anuals) 

R-RM 1     

...     

     

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

R-RM 1     

...     

     

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
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Fitxa 004 Recollida de voluminosos i restes de poda 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

N-Ba 1     

N-Ba 2     

N-RV 1     

N-RP 1     

....     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 
Categoria del 

Personal (peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals (anuals) 

N-Ba 1     

N-Ba 2     

N-RV 1     

N-RP 1     

....     

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

N-Ba 1     

N-Ba 2     

N-RV 1     

N-RP 1     

....     

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
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Fitxa 005 Servei de gestió del parc verd 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

N-BP 1     

....     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 
Categoria del 

Personal (peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals (anuals) 

N-BP 1     

....     

     

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

N-BP 1     

....     

     

     

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
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Fitxa 006 Neteja festes i actes públics 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

N-FA 1     

N-FA 2     

...     

     

     

 

MITJANS HUMANS 

Festa 
Unita

ts 

Categoria del 
Personal 

(peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals (anuals) 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

N-FA 1       

N-FA 2       

...       

       

       

 

MITJANS MATERIALS 

Festa 
Unita

ts 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

Diürnes Nocturnes Diürnes Nocturnes 

N-FA 1       

N-FA 2       

...       

 

CONTENIDORS NETEJATS PER 
JORNADA 

 

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
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Fitxa 007 
Indirectes (Personal i maquinària no exclusiva del 

servei) 
LOGO 

Full       de  

Empresa licitadora: 

 

HORARI 

Equip Hora inici Hora final 
Hores 

totals/jornada 
Num 

dies/setmana 

G-En 1     

G-Ad 1     

G-Me 1     

     

 

MITJANS HUMANS 

Equip Unitats 
Categoria del 

Personal (peó, 
conductor...) 

Num Jornades 
parcials (anuals) 

Num Jornades totals (anuals) 

G-En 1     

G-Ad 1     

G-Me 1     

     

 

MITJANS MATERIALS 

Equip Unitats 
Tipus de 
material 

Num Jornades 
parcials 

Num Jornades totals 

G-En 1     

G-Ad 1     

G-Me 1     

     

 

ALTRES DADES D’INTERÈS  

Aquesta fitxa forma part de la proposta tècnica realitzada per l’empresa  
Nom i llinatges                                                                                                         Signatura 
 
 


