PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRITURACIÓ I TRANSPORT
AL CENTRE GESTOR AUTORITZAT DE LES RESTES VEGETALS
PROVINENTS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE L’ESCALA.

1.- Objecte.
L’objecte d’aquest Plec és l’establiment de les condicions que han de regular la
contractació del servei municipal de trituració i posterior transport a un centre
gestor autoritzat de les restes vegetals procedents de la recollida selectiva del
municipi de l’Escala.
2.- Qualificació del servei.
El servei de trituració de restes vegetals objecte del contracte que es formalitzi
tindrà la consideració de servei.
3.- Procediment i forma d’adjudicació .
El contracte de serveis s’adjudicarà mitjançant procediment obert i concurs
públic.
4.- Termini de la concessió.
El termini del contracte s’estableix en 2 anys prorrogables d’acord amb el que
disposa el Plec de Clàusules Administratives.
5.- Condicions tècniques del servei.
El licitador haurà d’adjuntar a la seva proposta una memòria valorada que
acrediti la solvència tècnica de la proposta d’explotació i que doni resposta,
com a mínim , al compliment de les següents condicions :
-

Caldrà acreditar la disponibilitat de un solar tancat dins el terme
municipal de l’Escala o a una distància màxima de 1 Km. fora del terme ,
amb una superfície mínima de 5.000 m2 i degudament autoritzat per
realitzar les tasques de trituració i acopi de les restes vegetals referides.
L’Ajuntament de l’Escala posa a disposició del licitador (si aquest ho
considera oportú), i en règim de lloguer, un terreny de 7.584, 50 m2,
ubicat al paratge Mas Martí dins el propi terme municipal. En el cas que
l’adjudicatari opti per fer ús del esmentat terreny , haurà d’abonar a
l’Ajuntament de l’Escala un lloguer anual de 8.747,52 € ( revisables
anualment en funció de l’IPC estatal). En aquests terrenys municipals
l’adjudicatari també hi podrà realitzar les activitats de venda de terres i
complements pel jardí ( amb una ocupació màxima de 300 m2), però
sense que aquest fet comporti cap tipus d’intervenció constructiva en el
solar.

-

Caldrà garantir en bon estat de manteniment la tanca perimetral de
tancament del solar així com els portals d’accés.

-

Caldrà disposar d’una caseta de control d’accés prefabricada d’un mínim
de 8 m2 per tasques d’oficina i control de pesatge.

-

Caldrà disposar d’una bàscula de control de pesatge instal-lada a
l’entrada del recinte amb unes dimensions mínimes de 1O m. de llargada
i 30 Tn., per garantir el control de pes de furgonetes i camions . Aquesta
bàscula haurà de disposar també d’un equipament informàtic i de lectura
de targetes electròniques (exclusives per als usuaris del municipi de
l’Escala) que permeti gestionar i enviar les dades de producció de
manera automàtica a l’Ajuntament.

-

El licitador haurà de acreditar, mitjançant una relació detallada d’unitats
i característiques tècniques, la maquinaria i estris necessaris suficients
que posarà a disposició del servei per garantir el correcte funcionament
de l’explotació. En qualsevol cas, com a mínim, l’empresa haurà
d’aportar a la contracta la següent relació de maquinaria:
•

•
•
•

•
•

•

Una màquina trituradora de restes vegetals amb capacitat per
processar branques de 160 mm. de diàmetre , com a mínim, i
amb rendiments que puguin garantir puntes de gestió de 360
Tones mensuals.
Una pala carregadora i un operari xòfer/gestor que garanteixin el
servei dins el següent horari: De dilluns a divendres de 8 a 13 h. i
de 15 a 18 h. (estiu de 14 a 19 h.) i els dissabtes de 8 a 13 hores.
Acreditar la disponibilitat i característiques dels camions o
vehicles de transport de la fracció triturada fins al centre
recuperador autoritzat.
La producció anual s’estima que pot oscil.lar entre les 2.600 i
3.000 Tn. (intervals dels últims 4 anys ). Aquests valors tenen un
caràcter estrictament informatiu i no podran comportar cap tipus
d’obligació contractual a l’Ajuntament d’una exigència de
producció mínima anual.
L’adjudicatari haurà de vetllar per garantir exclusivament l’accés a
la planta dels usuaris autoritzats amb l’objectiu d’evitar la possible
gestió de residus provinents de fora del municipi de l’Escala.
Per tal de minimitzar al màxim el risc d’incendis, el licitador haurà
de garantir que en el solar no es realitzaran acopis de restes
vegetals superiors als 200 m3 previs a la trituració i 150 m3
posteriors a la trituració.
En el cas que els residus vegetals d’entrada a la planta estiguin
contaminats per altres residus impropis (plàstics, vidres, metalls,
etc..) l’adjudicatari els haurà de separar de manera prèvia a la
trituració , sense cap cost addicional per l’Ajuntament. En el cas
que s’estimi que aquests poden suposar
un percentatge
superior al 15 % , l’adjudicatari podrà demanar a l’Ajuntament
autorització per refusar l’entrada a la planta dels residus.

6. Preu tipus de licitació.
El preu tipus de licitació de sortida es xifra en 35 € / Tn. gestionada (IVA inclòs)
millorable a la baixa d’acord amb les bases de puntuació referides en el Plec de
Clàusules Administratives.
L’import anual estimat de la contracta variarà en funció de les Tones anuals
gestionades. Per tant, d’acord amb la mitjana de producció anuals dels últims
anys, l’import anual estimat seria de :
2.700 Tn (estimació) x 35 €/Tn (preu tipus de licitació)= 94.500 € (millorables a
la baixa).
7.- Responsabilitat civil
L’adjudicatari haurà d’aportar una pòlissa d’assegurança que garanteixi en
quantia suficient els possibles danys ocasionats a tercers derivats de l’exercici
del servei.

