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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT 
DE CAMP I DIAGNÒSTIC DE COMPLIMENT DEL CONTRACTE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS, RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE L’ECOPARC I PARC 
VERD DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 
 
1. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
En el marc de les competències de l’Àrea de Batlia i Medi Ambient s’inclou el seguiment del contracte de 
neteja viària, recollida de residus, recollida selectiva i manteniment de l’Ecoparc i Parc Verd del terme 
municipal de Manacor. 

El contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment de parcs verds es va adjudicar 
per un període de 4 anys a Limpiezas Urbanas de Mallorca, SA, en data 8 d’abril de 2014, per import 
9.024.327,58€ (sense IVA). 

El punt 18.a) del Plec tècnic del contracte estableix que l’Ajuntament realitzarà el seguiment de les 
condicions de prestació dels serveis, de tal forma que li permeti dur a terme un anàlisi i avaluació 
continua de la prestació dels serveis amb l’objectiu de realitzar una millora contínua en les dotacions de 
mitjans i amb l’organització dels mateixos. 

L’Àrea Batlia i Medi Ambient, a través de les inspectores de serveis, realitza puntualment el seguiment de 
la neteja viària, amb l’objectiu de detectar incidències i transmetre-les per la seva correcció. Aquestes 
comprovacions, però, no permeten realitzar un seguiment de la prestació del servei, ja que aquest 
seguiment requereix que el personal de camp compti amb informació tècnica i realitzi un anàlisi continuat 
de les freqüències previstes i realitzades, entre d’altres paràmetres a analitzar. Aquesta limitació ha 
quedat palesa a l’informe del tècnic de medi ambient d’11 de novembre de 2016. 

Puntualment, en data 21 d’agost de 2015 (Decret de batlia 2253/2015, de 26/08/2015) es contractà un 
servei de seguiment i diagnòstic del servei prestat per LUMSA en quan a la neteja viària i recollida de 
residus, per un termini d’1 any. Aquest contracte menor és molt semblant al que es planteja en aquest 
plec tècnic. 

Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Manacor en la sessió de dia 14 de novembre de 2016 acordà 
per unanimitat aprovar una moció per al compliment íntegre de les condicions establertes en els plecs de 
prescripcions tècniques dels serveis externalitzats. Aquesta moció, que es refereix als contractes vigents 
de manteniment dels espais verds, zones verdes i àrees de joc infantil i de neteja viària i recollida de 
residus, proposa els acords: 

1. L’Ajuntament de Manacor reconeix la importància dels dos serveis abans esmentats per a la ciutadania del 
municipi i la necessitat de què els dos es duguin a terme amb la màxima diligència possible. 

2. L’Ajuntament de Manacor es compromet a intensificar el seguiment de les dues contractes. 

3. L’Ajuntament de Manacor es compromet a fer complir íntegrament el plec de condicions tècniques de les 
dues contractes i a prendre totes les mesures possibles al seu abast en cas de que així no es faci. 

 
2. OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació del servei de seguiment de camp i diagnòstic de compliment del 
contracte vigent de neteja viària, recollida i transport de residus urbans, recollida selectiva i gestió de 
l’Ecoparc i Parc Verd del terme municipal de Manacor. Per aquest motiu es vol contractar un servei amb 
els següents objectius: 

- Descriure de manera objectiva i exacta els serveis que està prestant l’empresa contractista del 
servei de recollida i neteja viària. 

- Realitzar el seguiment periòdic in situ dels diferents serveis prestats per l’empresa contractista 
LUMSA. 

- Avaluar mensualment el grau de compliment del contracte per part de LUMSA. 
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- Diagnosticar el compliment quantitatiu (freqüències) i qualitatiu dels serveis descrits al Plec de 
prescripcions tècniques del contracte. 

 

3. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte serà de 12 mesos i 8 dies, estimant el seu inici dia 1 d’abril de 2017 i la data de 
finalització del contracte de neteja viària i recollida de residus, dia 8 d’abril de 2018. 

 
4. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 
 
El servei contractat inclou l’execució de les següents tasques: 
 
4.1 Inspecció dels serveis que detalla el plec tècnic: 
 
El contractista d’aquest servei realitzarà inspeccions un mínim de 4 dies a la setmana, amb la dedicació 
necessària perquè el diagnòstic dels apartats indicats al punt següent siguin representatius del conjunt 
del servei de neteja viària i recollida de residus en el període d’un mes. 
 
4.2 Diagnòstic dels serveis que detalla el plec tècnic: 
 
El contractista farà un diagnòstic objectiu dels serveis que detalla el plec tècnic del servei de recollida de 
residus i neteja viària, i en concret: 

 Recollida de resta 
- Freqüències de buidat dels contenidors 
- Qualitat en el buidat (cura dels equips i entorn, etc.) 
- Recollida per bolseig 
- Recollida dels mercats 
- Recollida en actes públics 

 Recollida selectiva 
- Freqüències de buidat dels contenidors tant de carrer com generadors singulars 
- Recollida de vidre a bars i restaurants 
- Qualitat en el buidat (cura dels equips i entorn, etc.)  

 Recollida de matèria orgànica 
- Freqüències de buidat dels contenidors tant carrer com generadors singulars 
- Qualitat en el buidat (cura dels equips i entorn, etc.) 

 Manteniment dels contenidors 
- Comprovació de la neteja (freqüència i qualitat) del contenidors i el seu entorn 

o Rentat manual i rentat mecànic 
- Comprovació de l’estat de manteniment dels contenidors 

 Recollida de voluminosos 
- Freqüències del servei de recollida de voluminosos 

 Servei d’Ecoparc i Parc Verd 
- Disponibilitat de contenidors 
- Estat de conservació i manteniment dels equips i les infrastructures 
- Horaris i personal 
- Seguiment del registre d’entrades i sortires de residus 

 Neteja viària 
- Neteja de tots els carrers i vies públiques del terme municipal. 

o Freqüències 
o Anàlisi de la qualitat en la neteja 

- Neteja d’escocells i eliminació de males herbes. 
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o Comprovació de la neteja 
- Buidat de papereres i reposició de bosses. 

o Freqüències de buidat i neteja 
- Neteja d’embornals 
- Neteges amb aigua a pressió 

o Freqüències i qualitat 
 

4.3 Redacció d’informes de compliment: 

- El contractista elaborarà, com a mínim, un informe mensual de diagnòstic dels punts descrits en 
l’apartat anterior. L’informe inclourà unes conclusions en les què s’indicarà si es compleix 
quantitativament (freqüències) i qualitativament el plec de prescripcions tècniques del contracte 
de neteja viària i recollida de residus. 

- El contractista informarà immediatament els serveis municipal davant qualsevol incidència o 
incompliment flagrant de les obligacions del contracte de neteja viària i recollida de residus. 

 
5. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El servei serà coordinat per un tècnic titulat, que haurà de comptar amb el grau o llicenciatura en ciències 
ambientals, geografia, biologia, enginyeria tècnica, enginyeria industrial o titulacions equivalents. 

 

6. COST DEL SERVEI 
 
El cost del servei s’estima en 15.888,25 € sense IVA, més el 21% d'IVA (3.336,53 €), cost total per a 
l’administració de 19.224,79 € IVA inclòs. 

Aquesta despesa, serà a càrrec de la partida de despesa corrent del pressupost del 2017, 
N/10/172/2270600 Millora medi natural - Estudis i treballs tècnics. Considerant la data d’inici dia 1 d’abril 
de 2017, la despesa cada any seria: 

anualitat període cost (sense IVA) cost (21% IVA inclòs) 

2017 1 abril a 31 desembre       11.657,14 €                 14.105,14 €  

2018 1 gener a 8 abril         4.231,11 €                  5.119,64 €  

    

 Total (preu contracte)       15.888,25 €                 19.224,79 €  

 

 
7. CONTROL, SEGUIMENT I VERIFICACIÓ DE LA DESPESA 
 
El contractista, juntament amb la factura mensual, presentarà l’informe indicat al punt 4.3, que servirà 
per certificar la feina contractada. 
 
 
Manacor, 24 de gener de 2017 
 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
 
Antoni Pascual Català 
 


