
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE NETEJA INTERIOR 
DELS  CONTENIDORS  SOTERRATS  DEL  MUNICIPI  DE  VANDELLÒS  I 
L’HOSPITALET DE L’INFANT

1.- OBJECTE:

Serà  objecte  d’aquest  plec  la  prestació  dels  serveis  de  neteja  interior  de 

contenidors soterrats del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

2- FORMA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

Els serveis que es desenvoluparan seran els indicats en les prescripcions següents:

·         L’any 2017 netejaran i desinfectaran totes les àrees de soterrats (61 àrees 
operatives) que hi ha al municipi un cop a l’any, després de la temporada d’estiu 
(setembre - octubre). 
. Els anys 2018 I 2019 es netejaran I desinfectaran totes les àrees de soterrats de la 
següent manera: 

- 8 de les àrees es netejaran tres cops anuals, un abans de la temporada 
d’estiu (maig-juny), una altra durant la temporada d’estiu i la última després 
de la temporada d’estiu.
- 15 de les àrees es netejaran dos cops anuals un abans de la temporada 
d’estiu (maig-juny) i una altra durant la temporada d’estiu.
- 38 de les àrees es netejaran un cop anual.

El nombre de vegades que s’ha de netejar cadascuna de les àrees es presentarà en un plànol 
adjunt. 
Per realitzar el servei es farà de la següent manera:

·         Es retirarà el contenidor interior mitjançant una grua i es netejarà el vas de 

formigó. Al final es retiraran els lixiviats sobrants del fons del vas.
·         El contenidor de plàstic extret i els rails de desguàs es netejaran amb 
productes específics i aigua calenta a pressió.
·         Finalment es desinfectarà i s’aromatitzarà els contenidors amb productes 
específics i autoritzats per ser utilitzats a la via pública.

3.      PERSONAL

3.1.-  El  contractista  emprarà  el  personal  necessari  quantitativament  i  qualificativament,  que 
asseguri una plantilla estable suficient per a cobrir la totalitat dels serveis d’acord amb els plans de 
treball  establerts  per aquest plec, amb previsió  respecte de la cobertura de les suplències  per 
causa de vacances, malaltia, etc.



 3.2.-  El  personal afectat pel  servei  objecte d’aquest plec,  dependrà directa i  exclusivament del 
contractista i només s’establiran les relacions jurídic-laborals amb ell. 

 3.3.-  Serà  responsabilitat  de  l’adjudicatari,  en  la  seva  condició  de  patró,  el  compliment  de  la 
normativa vigent en matèria laboral, assistencial i social.

 3.4.- L’Ajuntament i els seus serveis competents no mantindran relacions amb el personal, i les 
qüestions que es plantegin pel que fa a aquests temes les tractarà directament amb l’empresa  
adjudicatària.

 3.5.- El personal adjudicatari s’ajustarà a les següents normes:

a) Prestarà el servei en condicions de netedat personal i uniformitat.

b) Observarà una actitud correcta, tant envers als seus companys de treball com envers a tercers 
(personal municipal, usuaris,etc)

c) Atendrà les indicacions dels representants municipals sempre que no excedeixin de les seves 
obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.

 

2.      PRODUCTES I EINES

Els  materials  i  eines  necessàries  per  a  l’adequada  prestació  del  servei  seran  aportats  per 
l’adjudicatari. A tal efecte haurà d’adjuntar fitxa tècnica i de seguretat dels productes, que seran 
aptes per la seva utilització a la via pública. 

Queda prohibit l’ús de qualsevol tipus de producte, màquina o aparell que no estigui homologat 
d’acord amb la normativa vigent.

 

3.      SEGUIMENT 

L’Ajuntament designarà responsable o responsables pel control i seguiment del servei d’acord amb 
aquest plec de condicions. Serà l’adjudicatari el que haurà de realitzar les correccions pertinents a 
efectes de l’adequada prestació del servei, d’acord amb les indicacions del responsable municipal.

 

4.      OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

Disposar de sistema de localització via  telefònica i  telemàtica de manera permanent  durant la 
duració de la prestació del servei. 



Trametre a l’Ajuntament un check-list de l’estat dels contenidors soterrats, en cada servei que es 
faci, que el departament de Medi Ambient entregarà a l’adjudicatari per emplenar.

 

5.      RESPONSABILITAT PELS TREBALLS NO REALITZATS I/O MAL EXECUTATS

Fins  que no tingui  lloc la recepció,  l’adjudicatari  respondrà  dels  treballs  i  dels  defectes  que hi 
pogués haver, sense que sigui eximent ni suposi un dret que el representant de l’Ajuntament els  
hagi examinat o reconegut prèviament i/o acceptat en comprovacions parcials o prèvies.

L’adjudicatari quedarà exempt de la responsabilitat quan el treball defectuós o mal executat sigui 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament.

 

6.      DURACIÓ

El termini de durada s’estableix de tres anys naturals: 2017, 2018 i 2019. 

 

7.      PLÀNOLS I SUPERFICIES 

En aquest cas, el responsable o representant de l’Ajuntament s’entregarà el plànol corresponent a 
les  àrees  de contenidors  soterrats  a  tractar,  amb el  nombre de serveis  que s’ha  de fer  per  a 
cadascun i el check-list a emplenar en cadascun dels serveis realitzats.

 

Diligència

Per fer constar que aquests Plec de Clàusules s’ha aprovat per acord de la Junta de 

Govern Local de data xxxxx.

La tècnica de Medi Ambient
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