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Clàusula 1.- Durada del contracte. 
 
1. La durada del present contracte serà de dos anys. L’anterior termini podrà ser 
objecte de dues pròrrogues cadascuna d’elles d’un any, per voluntat expressa 
d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte 
administratiu acceptat pel contractista. 
 
Clàusula 2.- Preu del contracte i revisió de preus. 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de 
preu unitari i es determinarà en funció de les tones de vidre recollides, essent el 
que consta a continuació, IVA exclòs: 
 

Servei Import preu 
unitari màxim 

IVA exclòs 
€/Tn 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 
inclòs €/Tn 

Recollida de vidre 45,29 10% 4,53 49,82 
 
El volum màxim de facturació per any serà de 20.909,09 euros, IVA exclòs,el qual 
puja la quantitat de 2.090,91 €. 
 
2. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el 
efectes l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o impostos 
que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, en tot cas, 
s’indicarà com a partida independent. 
 
3. Per a determinar el preu global a facturar de forma mensual, el contractista 
haurà de presentar la documentació normalitzada que justifiqui les tonelades de 
vidre recollides.  
 
4. La documentació que haurà de presentar el contractista haurà de ser vàlida per 
justificar les tonelades recollides a ECOVIDRIO. El contractista haurà d’adaptar 
qualsevol requeriment de documentació o justificació que ECOVIDRIO obligui a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, adaptant-la per tal que l’Ajuntament en pugui 
justificar aquesta recollida davant ECOVIDRIO.  
 
5. L’import contractat, comptant l’IVA i feta qualsevol revisió de preu, mai serà 
superior a l’import (€/Tn) amb el qual ECOVIDRIO pagarà la recollida (també €/Tn i 
comptant l’IVA) a l’Ajuntament de Canet de Mar, durant tota la durada del 
contracte i la seves possibles pròrrogues. En cas que es produeixi una 
circumstància no prevista en el moment d’aprovació del contracte que impedeixi 
conèixer un increment de qualsevol despesa relacionada amb les despeses de la 
recollida (increment de l’IVA o altre), l’Ajuntament de Canet de Mar podrà finalitzar 
el contracte amb el contractista, sense dret a indemnització. 
 
6. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa 
i de la documentació justificativa de la recollida en tonelades de vidre per part del 
contractista i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. En el 
supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
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existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament es farà per 
transferència bancària. 
 
7. El preu del contracte es mantindrà invariable des de l’eficàcia de la seva 
adjudicació fins transcorregut un any des de la formalització. Quan hagi 
transcorregut un any des de la formalització del contracte el preu es revisarà 
anualment a proposta del contractista, prèvia justificació dels increments que 
haguessin operat en els elements integrants del cost total del servei, segons quadre 
de preus desglossats de la memòria presentada pel contractista amb la seva 
proposició. La revisió mai serà superior a l’IPC de l’any que es revisa. 
 
Clàusula 3.- Criteris i proposta d’adjudicació. 

 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (50 %) 
 

a) oferta econòmica: 50 punts. El pressupost base de licitació fixat a la clàusula 
V.1 del present plec en la modalitat de preu unitari, podrà ser millorat a la 
baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 50 punts, d’acord amb el 
següent criteri: 
 
- 50 punts a la màxima baixa oferta 
- 0 punts si no es presenta baixa 
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent 

fórmula:  
  
 

Puntuació = 50. [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – [Max] 

 
[Lic]: Preu de licitació 
[Max]: Oferta amb màxima baixa 
[Oferta]: Oferta a valorar 

 
En cas d’existir decimals s’arrodonirà a número sencer, de manera que fins 
al 0,49 es considerarà 0 i del 0,5 a 0,99 es considerarà 1 punt 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (50 %) 
 

a) Memòria tècnica: 50 punts. En concret es valoraran els següents aspectes: 
  
-  Temps de resposta davant incidències o comunicats de contenidor ple. 

10 punts. 
- Organització del servei de buidat en funció de la temporada,especificant 

dies de buidat per setmana segons temporada i, si escau, per iglús. 5 
punts. 

-  Control de dades de recollida. Forma com es comptabilitza (pesa) els Kg 
recollits i transmissió de dades a l’Ajuntament. 5 punts. 

-  Número de contenidors a col·locar. 5 punts. 
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-  Renovació d’iglús en mal estat. 5 punts. 
-  Distribució dels iglús en el municipi. 5 punts. 
-  Col·locació de contenidors de disseny diferent, nous i/o amb nous 

mecanismes. 5 punts. 
-  Model alternatiu de recollida als grans generadors. 5 punts. 
-  Elaboració de memòries descriptives dels treballs efectuats de forma 

mensual. 5 punts. 
 
2. Documentació tècnica a presentar amb l’oferta: 
 
- Memòria en el que es descrigui clarament els criteris que depenen d’un judici de 
valoració esmentats en el punt 1 d’aquesta clàusula. 
 
La presentació d’aquesta memòria seguirà criteris d’estalvi del paper. S’haurà de 
presentar en doble cara, amb un interlineat màxim d’1,5 i una mida de lletra màxim 
d’11. 
 
Clàusula 4.- Obligacions del concessionari. 
 
1. L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball dins dels quinze dies 
següents a la notificació de l’adjudicació del contracte i, abans de l’inici de la 
prestació, haurà de facilitar còpia del pla de prevenció de riscos laborals referit al 
servei. Així mateix, resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions 
aplicables en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el 
treball. 
 
2. El contractista facilitarà en tot moment la documentació requerida per 
l’Ajuntament a l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, 
laboral o administratiu. 
 
3. El contractista establirà totes les mesures de prevenció de qualsevol risc a tercers, 
evitant sempre riscos innecessaris. Comunicarà a la policia local i als serveis tècnics 
de l’Ajuntament qualsevol incidència relacionada amb el servei que suposi una 
alteració de la normalitat, com la necessitat d’anar en sentit contrari en determinats 
carrers per buidar contenidors. En aquests casos s’establiran les mesures de 
prevenció i avís necessaris per no provocar molèsties a tercers. 
 
4. El contractista contractarà una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers d’una quantia mínima de 300.000 €, havent de presentar cada any una 
còpia de les pòlisses actualitzades, responent de tota indemnització civil de danys i 
perjudicis per accidents que ocasionin els operaris i els instruments de treball 
utilitzats pels serveis, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors 
dels fets o les companyies d'assegurances dels riscs. 
 
5. El contractista haurà de prestar el servei ininterrompudament, amb precisió i 
seguretat i en la forma prevista en aquest plec, sotmetent-se a les instruccions que 
dicti l'Ajuntament, davant del qual serà responsable per les faltes que cometin els 
seus treballadors i empleats amb motiu de la prestació defectuosa del servei, per 
manca de netedat, uniformitat en el vestir, descortesia o mal tracte als ciutadans 
en general, sense perjudici de les sancions contractuals que es poguessin imposar. 
L’Ajuntament ostentarà el dret d’ordenar al contractista la separació del servei de 
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qualsevol treballador que, amb el seu comportament, justifiqués l’adopció 
d’aquesta mesura, prèvia instrucció del corresponent expedient contradictori. 
 
6. Durant la durada del contracte, s’inclouran les vies i espais públics de nova 
construcció recepcionades per l’Ajuntament en el període de duració d’aquest 
contracte i proposades per l’Ajuntament perquè siguin objecte de la recollida de 
vidre, sense que aquestes vies es considerin una modificació de la prestació, sinó 
que s’haurà de reorganitzar les tasques per zones per tal d’afegir-hi aquests espais. 
 
7. En cas de vaga el contractista haurà de comunicar la notificació de l'inici de vaga a 
l'Ajuntament en el mateix dia o el següent a aquell en què els treballadors li hagin 
comunicat. Igualment té l'obligació de remetre immediatament còpia de l'Ordre de 
l'Administració competent. 
 
8. El contractista haurà de disposar de tot el personal necessari per a garantir la 
correcta prestació del servei, que serà l’expressat en la seva oferta, no podent 
modificar el nombre d’operaris ni l’organització del personal adscrit al servei sense 
l’expressa autorització escrita de l’Ajuntament.  
 
9. El contractista haurà de rescabalar el municipi pels danys i indemnitzar-lo pels 
perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions 
resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà 
per l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia de l’empresa 
contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 
 
10. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 
contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb 
imposició de sancions, o acordar la seva resolució. 
 
11. El contractista ha de disposar de tots el mitjans de senyalització necessaris que 
permetin senyalitzar perfectament quan els serveis que s’han de realitzar ho 
requereixin a causa de la seva naturalesa o circumstàncies. 
 
12. El contractista ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar 
qualsevol tipus d’accident. En el cas de trencament d’un contenidor i/o camió, 
s’haurà de prendre totes les precaucions per tal que els efectes siguin els menors 
possibles i s’haurà d’enviar immediatament un equip per recollir el vidre vessat. 
 
13. Si bé l’activitat origina soroll, el procés de buidat es farà de manera que eviti al 
màxim la generació de soroll. L’horari permès per buidar els contenidors es descriu 
més endavant. 
 
Clàusula 5.- Infraccions i sancions. 
 
1. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides pel contractista 
en virtut del present contracte, l’Ajuntament el podrà requerir per tal que 
procedeixi al seu compliment, amb imposició de sancions, i acordar-ne la seva 
resolució. 
 
2. L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà 
lloc a la imposició de sancions segons la infracció sigui lleu, greu o molt greu. 
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3. Tenen la consideració d’infracció lleu les següents: 
 

a) el retard en la prestació dels serveis dins l’horari assenyalat, a partir de 2 
hores en el serveis nocturns i d’una hora en els serveis diürns. 

a) els treballs realitzats de forma defectuosa o deixant restes de residus. 
b) el mal estat de conservació i falta de manteniment dels contenidors i 

vehicles. 
c) la falta d’uniformitat reglamentària del personal o que presenti un mal estat. 
d) l’alteració dels itineraris, freqüències i recorreguts previstos sense avisar als 

serveis tècnics amb una antelació mínima d’una setmana. 
e) la falta de respecte al públic, als inspectors o treballadors municipals o als 

agents de l’autoritat. 
f) l’omissió del deure continuat de comunicar situacions contràries al bon estat 

del servei. 
g) les baralles entre el personal durant l’exercici del servei. 
h) no presentar la documentació i els informes dintre del termini establert. 
i) en general, totes aquelles infraccions no tipificades com a greus ni molt 

greus que puguin incidir negativament en les condicions establertes al 
present plec i al projecte tècnic que li serveix de suport.  

 
4. Tenen la consideració d’infraccions greus: 
 

a) les que assenyala l’article 257.2 del ROAS. 
b) el fet que els informes i/o registres dels serveis realitzats entrin en 

contradicció amb els antecedents o informes obtinguts per l’Ajuntament. 
c) el retard en la prestació dels serveis dins l’horari assenyalat, fins a cinc 

hores. 
d) l’aprofitament, sense autorització municipal, dels materials recollits 

selectivament. 
e) l’ocupació del personal en tasques diferents de les pròpies del contracte 

durant les hores de prestació del servei. 
f) la utilització dels uniformes o del material com a suport d’elements 

publicitaris o propagandístics, sense autorització municipal. 
g) les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l’alterin 

greument, sense arribar a la paralització. 
h) la desobediència per part de l’empresa de les disposicions de l’Ajuntament 

sobre el servei, quan posi en perill la prestació del servei i la seguretat de 
les persones usuàries. 

i) l’incompliment de les obligacions laborals de seguretat social, de prevenció i 
seguretat i higiene en el treball i tributàries. 

j) l’incompliment de les normes de trànsit per part de qualsevol vehicle adscrit 
al servei, en especial l’incompliment en trams de carrers de circulació 
prohibida, per limitació de pes, amplada i/o alçada de vehicles. 

k) L’incompliment de les normes de trànsit, en concret la circulació contra 
direcció de determinats carrers sense l’autorització municipal o sense 
adoptar les mesures de prevenció d’accidents i molèsties a la circulació 
rodada i als vianants. 

l) les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims de 
les persones usuàries. 

m) la subcontractació de prestacions accessòries sense la prèvia comunicació a 
l’Ajuntament. 

n) el fet de no començar el servei en el termini establert.  
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o) el mal tracte de paraula o de fet dels treballadors amb els ciutadans o 
treballadors municipals o d’empresa relacionades amb l’Ajuntament 
encarregats de la supervisió del servei.  

p) la manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació de cada 
servei. 

q) La desobediència de les ordres municipals. 
r) la modificació substancial del servei sense autorització prèvia. 
s) l’inadequat o defectuós estat general dels vehicles. 
t) la utilització de vehicles sense els dispositius de seguretat previstos en la 

seva homologació. 
u) la utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca. 
v) el fet de no transportar les deixalles fins els centres de tractament 

assenyalats sense autorització municipal. 
w) en general, totes aquelles actuacions no relacionades anteriorment  que 

suposin una deficiència  en la prestació del servei, així com la reiteració de 
tres faltes lleus durant les quatre setmanes anteriors. 

 
5. Són infraccions molt greus: 
 

a) la paralització o no prestació del servei, llevat supòsits de força major no 
imputable al contractista durant tot un dia.  

b) l’incompliment de la normativa vigent relacionada amb la gestió i el 
tractament de residus. 

c) imputar a un altre municipi vidre recollit al municipi o no comptabilitzar-ho 
com a recollida del municipi de Canet de Mar. O a l’inrevés imputar vidre 
d’un altre municipi com si fos recollida de Canet de Mar. 

d) el fet de falsejar el pes de les escombraries recollides i transportades. 
e) la imputació al servei de Canet de Mar de residus d’altres municipis. 
f) la desobediència reiterada de les ordres escrites de l’Ajuntament, relatives a 

la prestació del servei. 
g) l’incompliment de les prescripcions sanitàries o laborals. 
h) no utilitzar els elements oferts o adscrits al servei. 
i) la barreja de residus de diferents fraccions en el mateix camió. 
j) la reiteració de més de tres infraccions greus durant les quatre setmanes 

anteriors. 
 
6.  Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins l’1% del preu del 
contracte, exclòs l’IVA, referit a un exercici econòmic.  
 
7. Les infraccions greus se sancionaran amb multa fins el 5% del preu del 
contracte, exclòs l’IVA, referit a un exercici econòmic. En cas de pertorbació que 
posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos de les persones usuàries, es 
podrà intervenir el servei. 

 
8. Les infraccions molt greus se sancionaran, a criteri municipal, amb la resolució 
del contracte sense dret a cap indemnització, o amb multa de fins al 10% del preu 
del contracte, exclòs l’IVA, referit a un exercici econòmic.  

 
9. En la tramitació de l’expedient sancionador es donarà audiència a l’empresa 
concessionària perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació. 
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10. Serà competent per a la imposició de la sanció l'Alcalde. En el procediment es 
garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de 
garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i 
perjudicis que ocasioni l'incompliment. 
 
Clàusula 6.- Definició del servei. 
 
1. El servei objecte del present títol és la recollida de vidre envàs. El vidre es 
recollirà mitjançant contenidor al carrer. L’adjudicatari podrà proposar altres 
models de recollida a la seva proposta. 
 
2. L’àmbit territorial de la prestació del servei és tot el municipi de Canet de Mar. 
 
3. Els serveis de recollida objecte d’aquest contracte comprenen la recollida i el 
transport cap a l’estació de transferència, si escau, i finalment fins la planta de 
destí del gestor de residus de vidre envàs. L’Ajuntament podrà canviar les 
destinacions de les diferents fraccions segons disposin els gestors i les 
administracions competents. 
 
4. Els residus objecte de la recollida són els residus dels domicilis, comerços, 
oficines o qualsevol altre tipus de residu assimilable a municipal d’altres activitats, 
sempre que, d’acord amb la normativa actual, no distorsioni ni ocasioni problemes 
al servei municipal de recollida. 
 
Clàusula 7.- Generalitats del servei de recollida de vidre. 
 
1. El contractista ha d’organitzar el servei per tal de poder buidar i transportar els 
residus de vidre envàs de manera que aquests no s’acabin mai d’omplir ni 
provoquin problemes de desbordament. 
 
2. La freqüència de buidat dels contenidors s’haurà d’adaptar al nivell d’ompliment 
de cadascun dels contenidors, tot fent efectiu el que diu la clàusula 1. Així, hi ha 
contenidors que per la seva proximitat a zones de restauració s’hauran de buidar 
més que altres ubicats en zones residencials. També s’haurà d’adaptar el buidat 
l’estiu respecte l’hivern.  
 
3. També s’haurà de preveure un buidat, encara que no estigui ple, abans de festes 
majors, actes festius o altre on es previngui una generació important de vidre, per 
tal d’evitar el desbordament durant l’activitat festiva, estan obligat a reforçar, a 
requeriment de l’Ajuntament, la col·locació d’un altre contenidor en determinats 
punts estratègics. 
 
4. El contractista haurà de buidar un contenidor que s’hagi omplert per la causa que 
sigui, abans de les 24 hores d’avís per part de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
5. Tots els serveis de buidat dels contenidors s’hauran de fer en horari diürn, 
començant com a màxim d’hora a les 8.00 hores del matí i mai més tard de les 
20.00 hores del vespre. En cap de setmana i dies festius no es podran buidar els 
contenidors més aviat de les 9.00 hores i més tard de les 20.00 hores. 
 
6. També s’hauran de buidar els iglús situats a les àrees d’emergència i els situats 
dins d’activitats econòmiques (càmpings, naus industrials, etc.) i dins d’espais 
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públics (Vil·la Flora, etc.), sempre amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
7. Durant el buidat del contenidor de vidre, el contractista a l’hora de tornar a 
ubicar el contenidor evitarà en tot moment col·locar-lo sobre residus abandonats o 
qualsevol objecte ubicat a la via pública. 
 
Clàusula 8.- Recollida comercial 
 
1. En general la recollida comercial s’adaptarà a la recollida domèstica, podent els 
generadors comercials dipositar els seus residus als contenidors situats a la via 
pública. 
 
2. L’empresa adjudicatària podrà proposar una recollida alternativa pels usuaris 
comercials, com per exemple el porta a porta en establiments de restauració. 
 
3. L’empresa adjudicatària haurà de lliurar els contenidors de petita capacitat als 
generadors comercials de vidre que ofereix ECOVIDRIO (pel sistema HORECA), fent 
les gestions en nom de l’Ajuntament de Canet de Mar, sempre amb l’autorització i 
planificació prèvia amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
4. Per a la recollida de grans generadors comercials amb capacitat de col·locar un 
contenidor de gran capacitat dins de la seva propietat, es permetrà la ubicació dins 
de la seva propietat sempre amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament i la demanda 
i autorització prèvia també per part de l’activitat econòmica interessada. Es parla 
de càmpings, sala de festes del polígon, restaurants, etc. En llocs allunyats de 
zones habitades com el polígon industrial o càmpings es prioritzarà la col·locació 
d’aquests contenidors dins de la seva propietat. 
 
5. El contractista haurà de col·locar contenidors per a donar servei a generadors 
comercials en temporada d’estiu com les guinguetes de la platja. En aquest cas 
s’hauran de col·locar on indiqui l’Ajuntament i prop de la guingueta. Un cop la 
guingueta no estigui en funcionament aquests contenidors s’hauran de retirar fins 
la següent temporada. 
 
6. El contractista haurà de col·locar contenidors de recollida de vidre amb boca 
d’entrada gran adaptat al buidat de petits contenidors comercials a prop de zones 
amb densitat de restauració i a sol·licitud de l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà 
ordenar la substitució amb contenidors d’entrada petita si es detecta la presència 
d’impropis dins dels contenidors. L’adjudicatari podrà proposar la col·locació de 
contenidors amb nous dissenys i mecanismes que facilitin l’aixecament de 
contenidors de petita capacitat. 
 
Clàusula 9.- Els contenidors 
 
1. El contractista haurà de col·locar els contenidors en el lloc on indiqui 
l’Ajuntament, fent els canvis necessaris a requeriment de l’Ajuntament. També 
haurà de col·locar contenidors dins d’espais públics com Vil·la Flora i la deixalleria 
entre d’altres, o dins d’espais privats com càmpings, naus del polígon, etc. 
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2. Els contenidors hauran d’estar en perfecte estat, també de neteja. El 
manteniment i reparació aniran a càrrec del contractista. Caldrà substituir-los 
mentre duri la reparació.  
 
3. Caldrà substituir els contenidors que tinguin una mala imatge segons indiqui 
l’Ajuntament. És l’Ajuntament qui valora quan un contenidor presenta una mala 
imatge. 
 
4. El contractista col·locarà contenidors propis (el cost d’inversió ha d’estar inclòs 
en el preu del contracte). Els contenidors que com a mínim haurà de facilitar el 
contractista al mateix moment són 70 per tot el terme municipal. 
 
5. Es valorarà la proposta de millora de la neteja dels contenidors actual amb el 
servei de neteja viària. 
 
Clàusula 10.- Coordinació amb el servei de neteja viària 
 
1. El contractista s’haurà de coordinar amb el concessionari del servei de neteja 
viària per tal que ambdues empreses puguin desenvolupar les seves tasques 
adequadament. 
 
2. Ha requeriment de l’empresa concessionària de la neteja viària, la contractista 
del servei de recollida de vidre, col·laborarà en la neteja que el concessionari de la 
neteja viària he de fer de la calçada just a sota i al voltant dels contenidors situats 
a la via pública i a les àrees d’emergència i d’aportació. El contractista de servei de 
recollida de vidre col·locarà el contenidor en un altre espai durant el procés de 
neteja per després tornar-lo a col·locar.  
 
3. En el cas de la neteja dels iglús l’empresa de recollida de vidre haurà de portar 
els contenidors per a netejar a la nau de transferència, per ser netejats pel 
concessionari de neteja viària a la nau del concessionari. Mentrestant s’haurà de 
col·locar un contenidor de substitució mentre dura la neteja. 
 
4. El contractista haurà de fer un pla anual de neteja de sota i voltants de 
contenidors i de contenidors conjuntament amb el concessionari de neteja viària, el 
qual haurà de presentar a l’Ajuntament. Durant l’any s’haurà de dur a terme un 
registre de neteges d’ambdós actuacions. 
 
5. Es valorarà una proposta alternativa de neteja de contenidors en la que 
s’eximeixi al servei de neteja viària tenir que netejar-los. 
 
Clàusula 11.- Informació, comunicació i coordinació 
 
1. El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament els albarans i/o documentació de 
pesos d’entrada diari del vidre recollit a Canet de Mar. A part dels albarans dels 
pesos caldrà lliurar resum mensual dels pesos entrats a planta de tractament de la 
recollida de Canet per cada entrada. La informació que haurà de contenir aquesta 
documentació és: 
 

 Quilograms nets de residus aportats a la planta, pesats mitjançant bàscula 
homologada, revisada i certificada oficialment. 

 Data i hora d’entrada i sortida a la planta. 
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 Matrícula del vehicle de transport. 
 Nom del municipi pel qual es treballa. 
 Fracció del residu que s’aporta. 
 Nom i direcció de la planta de destí. 

 
Aquests albarans s’hauran de lliurar mensualment a l’Ajuntament. En cas que no es 
lliuri albarà o es perdi, l’empresa concessionària haurà de demanar una còpia a la 
planta de destí. En cap cas s’eximirà el lliurament d’aquests albarans a 
l’Ajuntament. Aquesta documentació serà indispensable per poder aprovar la 
factura que lliuri el contractista. 
 
2. El contractista haurà de lliurar un informe mensual descriptiu detallat dels 
quilograms de cada contenidor i per cada data de buidatge (freqüència). 
 
3. Cada vehicle de transport haurà de dur a sobre la documentació oficial 
necessària per poder transportar el vidre i fer les tasques objecte del contracte. 
 
4. El contractista informarà sempre a l’Ajuntament de qualsevol incidència. Els fulls 
d’incidències hauran de respectar la normativa gràfica municipal i hauran d’incloure 
com a mínim la següent informació. 
 

a) Número de referència de l’incident amb la data. 
b) Servei en què hi ha hagut l’incident. 
c) Itinerari en què hi ha hagut l’incident. 
d) Hora en què s’ha produït l’incident. 
e) Operari que ha detectat l’incident. 
f) Tipus d’incident. 
g) A qui s’ha passat la informació de la incidència. 
h) Qui s’ha responsabilitzat de la resolució de la incidència. 
i) Com s’ha resolt la incidència. 
j) Quan s’ha resolt la incidència. 

 
5. El contractista haurà de facilitar un telèfon de contacte que permeti comunicar 
incidències detectades en els contenidors del vidre com desbordaments, 
ompliments o qualsevol incidència relacionada. 
 
6. El contractista ha de designar una persona representant encarregada de la 
direcció tècnica del servei. La tasca desenvolupada per aquesta persona s’anomena 
coordinació de l’empresa. El contractista ha d’atorgar a la coordinació de l’empresa 
poders suficients per executar el servei, especialment en els casos d’emergència i 
en intervencions immediates. 
 
7. La coordinació de l’empresa està obligada a: 

 Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei 
convocades per l’Ajuntament. 

 Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’Ajuntament consideri 
convenients per assolir els objectius del contracte. 

 Facilitar a l’Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei 
municipal que li sigui demanada. 

 
Clàusula 12.- El parc mòbil. 
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1. Per la prestació del servei, el contractista haurà de disposar del parc mòbil 
necessari per al desenvolupament de les funcions de recollida i transport de 
residus.  
 
2. El parc mòbil haurà de ser propietat del contractista i les despeses de 
funcionament i manteniment i reparació han d’estar assumides en el preu unitari 
del contracte. 
 
3. Els vehicles utilitzats en el servei de recollida han d’estar equipats amb les 
tècniques necessàries per fer el buidat dels contenidors i el transport fins al gestor. 
Alhora han de disposar de tots els permisos en regla i complir qualsevol normativa 
que li sigui imputable, també de protecció del medi ambient. 
 
4. Els vehicles adscrits al servei disposaran de sistemes de comunicació entre 
vehicles i el responsable del servei. Es valorarà el fet que l’Ajuntament pugui 
comunicar directament amb el treballador que porti el vehicle. 
 
5. L’Ajuntament tindrà facultat per aturar un equip i impedir la seva actuació en 
servei sempre que es detecti que aquest no garanteix els mínims establerts a nivell 
de conservació, neteja, imatge, sorolls o qualsevol altra situació indicada en aquest 
plec de condicions.  
 
Clàusula 13.- Impropis 
 
1. S’ha d’evitar la presència d’impropis dins dels contenidors de vidre. 
 
2. El contractista no pot deixar de buidar el contenidor de vidre per presència 
d’impropis. Els ha de transportar igualment a la planta de destí. 
 
3. En cas de presència d’impropis, l’operari que en fa el buidat ha de retirar aquells 
que es puguin abans de transportar el vidre a la planta de destí, tot evitant que la 
planta de tractament en retorni el contingut. 
 
4. En cas de repetició en la presència d’impropis en un contenidor determinat amb 
boca d’entrada gran, de forma coordinada i autoritzada per l’Ajuntament, el 
contractista haurà de canviar el contenidor amb entrada de boca petita. 
 
5. En el cas de presència d’impropis de forma repetida en contenidors determinats, 
l’Ajuntament realitzarà actuacions d’inspecció, informació i sanció si es detecta 
l’infractor. El contractista haurà de col·laborar amb l’Ajuntament facilitant la 
inspecció en el moment del buidat del contenidor o recuperant l’impropi a la pròpia 
planta de tractament. 
 
El present plec de clàusules ha estat aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data __ de març de 2015. 
 
L’Alcalde       La Secretària  
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez     Núria Mompel i Tusell 
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ANNEX I: Dades recollida vidre envàs a Canet de Mar, període 2003 a 2014 
 
Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gener       36.760 45.540 47.350 39.130 42.800 40.240 37.520 34.780 37.120 
Febrer       28.260 29.180 29.490 36.380 32.820 33.420 26.920 30.400 26.740 
Març       28.500 42.770 46.830 43.220 44.980 44.820 35.200 28.100 35.480 
Abril       34.910 38.670 41.980 38.140 40.220 36.720 31.020 31.880 30.100 
Maig     25.059 39.020 40.710 32.960 41.500 39.260 40.920 40.080 39.780 36.980 
Juny     30.230 37.950 47.020 56.570 35.020 46.260 41.440 35.960 30.100 40.480 
Juliol     47.380 45.190 43.770 52.780 61.700 58.620 47.900 46.280 48.640 51.620 
Agost     53.860 52.810 56.020 61.480 58.240 58.440 50.660 58.440 46.820 49.180 
Setembre     42.330 46.600 43.900 45.760 43.100 49.780 39.680 35.560 39.960 32.280 
Octubre     33.710 40.410 42.960 40.660 38.560 37.500 31.720 26.560 31.440 37.600 
Novembre     28.000 29.910 33.280 33.560 31.640 34.320 29.000 32.560 28.760 23.060 
Desembre     37.040 31.570 44.270 37.740 45.100 34.580 35.400 38.820 35.220 40.240 
TOTAL 13.260 95.250 297.609 451.890 508.090 527.160 511.730 519.580 471.920 444.920 425.880 440.880 
Habitants 11.722 12.165 12.693 12.818 13.322 13.855 13.936 13.822 14.072 14.189 14.124 14.170 
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ANNEX II: Llistat situació actual iglús i règim de propietat  
 

Nº Aj ADREÇA 
Propietat 
de Santos 
Jorge 

Propietat 
Ajuntament 

1 Polígon   1 
2 Via Figuerola - Pl. Busquets   1 

3 
Riera Gavarra - Francesc 
Cambó   1 

4 Riera Gavarra (Parking Bus)   1 
5 Pl. 11 Setembre   1 
6 Pl. 11 Setembre 1   
7 Girona 1   
8 Av. Dr. Fleming   1 
9 Manel Busquets - Mercat   1 
10 Clausell - Mercat 1   
11 Clausell - Pirineus 1   
12 Dr. Anglès - Vicenç Rocosa   1 
13 Restaurant Misericordia   1 
14 Ronda Dr. Manresa 1   
15 Ausias March - Dr. Guiteras   1 
16 Ronda Dr. Anglés   1 
17 Rda. Doctor Anglés - II 1   
18 Sota Hotel St. Carles I   1 
19 Ronda St. Elm 1   
20 Av. Maresme   1 
21 Final Av. Maresme 1   
22 C/ del Mar (Estació)   1 

23 
C/ Verge de la Mercè I 
(Parking) 1   

24 
C/ Verge de la Mercè II 
(Parking) 1   

25 N II - Club de Vela 1   
26 Ronda Josep Anselm Clavé 1   

27 
Ramón de Capmany - Alcalde  
Alegret   1 

28 Pl. Lledoners 1   
29 Joan Oms - Hernán Cortés   1 
30 Bruc - St. Josep Oriol   1 
31 Narcís Monturiol   1 
32 Balmes   1 
33 Rda. Anselm Clavé II   1 
34 Sota Hotel Carles II 1   
35 Plaça Francesc Macià I 1   
36 Plaça Francesc Macià II 1   
37 Nacional II - Canvi sentit AE 1   
38 Nacional II - Canvi sentit AE 1   
39 Deixalleria 1   
40 Club Tenis Canet 1   
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41 Centre Civic Vil.la Flora 1   

42 
C/ Els Comediants - Pl. 
J.M.Pujadas 1   

43 L'Espigó de Canet 1   

44 
Geriàtric - Junt Esglesia 
Misericordia 1   

45 Davant Maxi Dia 1   
46 Discoteca 1   
47 Globo Rojo 1   
48 Victoria 1   
49 Victoria 1   
50 Victoria 1   
51 El Carro 1   
52 Lou Beach 1   
53 Lou Beach (Retirado) 1   
TOTAL   33 20 
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ANNEX III: LLISTAT COMERÇOS DE RESTAURACIÓ 
 
ESTABLIMENTS COMERCIALS GENERADORS DE VIDRE SUSCEPTIBLES DE 
RECOLLIR PORTA A PORTA AMB CONTENIDOR PETIT VOLUM 
 
Núm. Descripció Nom comercial Adreça 

1 BAR-
RESTAURANT ANTIC CAFÈ UNIÓ AMPLE, 29 BAIXOS 

2 BAR EL RACÓ D'EN XAVI AMPLE, 9 

3 BAR-
RESTAURANT LA GRAELLA AV. DR. MARIÀ SERRA, 21 

4 BAR PROP DEL CASTELL AV. DR. MARIÀ SERRA, 47 

5 BAR-
RESTAURANT PICA PICA AV. GENERAL MORAGUES, 3 

6 CASA DE 
COLÒNIES CAN BRUGUEROLA AV. LLIMONERS, 14 

7 BAR TITÀNIC AV. MARESME,  27 

8 BAR-
RESTAURANT MARESME AV. MARESME, 13-15 

9 BAR HELADERIA EL ANCLA AZUL AV. MARESME, 17-19, BXS 
10 RESTAURANT EL CALIU AV. MARESME, 31 BAIXOS 
11 BAR MIMAR AV. MARESME, 5 
12 RESTAURANT SA ROSA BALMES, 2 
13 RESTAURANT LA QUEIXALADA CASTANYER, 18 
14 BAR EL ABUELO CLAUSELL, 10 
15 BAR FAMA CLAUSELL, 21 
16 BAR FRANKFURT FEM BOCA CLAUSELL, 3 Local A 
17 BAR LA GRANJA ANNA CUBA, 30 LOCAL 1 
18 BAR EL CELLER D'EN MIQUEL FONT, 17 
19 RESTAURANT LA SARGANTANA FONT, 2 
20 RESTAURANT 6Q FONT, 21 
21 RESTAURANT LA GATZARA  FONT, 7 
22 BAR ENVY FRANCESC CAMBÓ, 3 
23 BAR LA XERTULINA MAR, 11 
24 RENFE RENFE MAR, 11 
25 BAR CA LA COLOMA MAR, 2 

26 BAR-
RESTAURANT EL MOLÍ MOLÍ, 23 

27 BAR LA TRINCA NOU, 54 
28 RESTAURANT EL SANTUARI PARC MISERICÒRDIA 

29 BAR-
RESTAURANT MESÓN FLÈMING, SCP PL. 11 DE SETEMBRE, 11 

30 BAR LAS BANDERAS PL. 11 DE SETEMBRE, 13 
31 BAR CERVESERIA K-NET PL. AMERICANOS, S/N 
32 BAR DAU AL SET PL. GABRIEL MACIÀ, 6 
33 RESTAURANT EL CLUB D'EN NICO PL. INDUSTRIA, ,3 

34 BAR 
CAFÈ QUIOSC PLAÇA 
UNIVERSITAT PL. UNIVERSITAT, S/N 

35 RESTAURANT LA FONT RAFAEL MASSÓ 1-3 
36 BAR DONDE QUERAIS (PISCINA RIAL MAS FIGUEROLA, 2 
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MUNICIPAL) 
37 RESTAURANT BRASERIA CELLER DEL DRAC RIERA BUSCARONS, 25 
38 RESTAURANT EL MOS RIERA BUSCARONS, 62 
39 BAR LA TROBADA RIERA BUSCARONS, 67 

40 BAR 
FRANKFURT DISSET 
(ATZAVARA, SCP) RIERA DE LA TORRE, 26 

41 RESTAURANT MASSAMARE TAURO ESTEL RIERA DEL PINAR, 16 
42 BAR FRANKFURT AL MAR RIERA DEL PINAR, 65 
43 RESTAURANT ELS FOGONS DE LA TERESA RIERA GAVARRA, 11 
44 RESTAURANT A MEDIA LUZ RIERA GAVARRA, 19 
45 BAR PK2 RIERA GAVARRA, 43 
46 RESTAURANT FELIÇ RIERA GAVARRA, 72-74 

47 BAR EL GRA 
RIERA GAVARRA, 75 LOCAL 
3 

48 RESTAURANT 
EL RACÓ FAMILIAR - 
FRANKFURT DANI RIERA GAVARRA, 80 

49 RESTAURANT PERRUQUERIA VENUS RIERA GAVARRA, 80 
50 RESTAURANT TRATTOPIZERIA PICCOLOSO RIERA GAVARRA, 81 
51 BAR FRANKFURT CHIQUI RIERA GAVARRA, 83 
52 BAR GELATERIA JIJONENCA RIERA GAVARRA, 83  BX 
53 RESTAURANT CASA ROURE RIERA SANT DOMÈNEC 1 
54 BAR-PIZZERIA LA PLAÇA DE LA LLENYA RIERA SANT DOMÈNEC, 12 

55 BAR-
RESTAURANT CAN XANDRI RIERA SANT DOMÈNEC, 2 

56 BAR MAR BLAU RIERA SANT DOMÈNEC, 20 
57 BAR CAN CARTA RIERA SANT DOMÈNEC, 22 

58 BAR-PIZZERIA KBO KEBAB I PIZZERIA 
RIERA SANT DOMÈNEC, 28 
LOCAL 2 

59 BAR-PENSIÓ L'HOSTALET DE CANET RIERA SANT DOMÈNEC, 5 
60 BAR TROPICAL RONDA DR. ANGLÈS, 36 
61 BAR GRANJA EL SUCRE RONDA DR. ANGLÈS, 66 
62 BODEGA CELLER LA BOTA SANT IGNASI, 30 

63 BAR-
RESTAURANT CAL TIBU TOMÀS MILANS, 2-4 B 

64 BAR OLAS VALL, 18 
65 BAR FUNDACIÓ LA CAIXA ESPLAI VALL, 24 
66 BAR SOLIOMBRA VALL, 28 
67 BAR GRANJA JOAN VALL, 51 
68 BAR BAR PLAYA VALL, 65 

69 BAR-
FRANKFURT CA LA ROSI 

VERGE DE MONTSERRAT, 
12 

70 BAR ANCLA VERGE DE MONTSERRAT, 8 
71 BAR PLAT 8 VIA CANNETUM, 6 LOCAL 1 
 
ALTRES ESTABLIMENTS GENERADORS DE VIDRE: RECOLLIDA PORTA A 
PORTA? 
 
Aquests establiments o ve es pot fer una recollida amb iglú quasi personalitzat com 
el Club de Tenis, el Club de Vela o la Guingueta que disposen d'iglús a la via pública 
però situats just davant del seu establiment. O ve disposen d'iglús dins de la seva 
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propietat com per exemple els càmpings. Les residències geriàtriques podrien 
entrar en una possible recollida porta a porta si garantissin un mínim de vidre. 
 

Núm. Descripció Nom comercial Adreça 
1 CÀMPING EL GLOBO ROJO CTR. N-II 660,9 
2 CÀMPING EL CARRO CTRA. N-II KM 658 
3 CÀMPING COSTA DAURADA CTRA. N-II KM 660,4 

4 CLUB ESPORTIU CLUB TENIS CANET 
AFORES RIAL 
FIGUEROLA 

5 CLUB ESPORTIU 
CLUB VELA CANET DE 
MAR CTRA N-II Km 660 

6 CENTRE ESPORTIU PISCINA MUNICIPAL 
RIAL MAS FIGUEROLA, 
2 

7 RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT ROC AV. MARESME, 21-23 

8 RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA 

MIRAMAR DE CANET, 
S.L. AV. MARESME, 29 

9 RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA MARICEL 

DRASSANES DEL PLA, 
S/N 

10 RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA RESIDÈNCIA CDM 

PSSG. MISERICÒRDIA, 
41 

11 HOSPITAL GUILLEM MAS VALL, 69 

12 GUINGUETA 
GUINGUETA 
BITÀKORA 

PASSEIG MARITIM-
SECTOR 1  

13 PENSIÓ MITUS 
RIERA DE LA TORRE, 
20 

14 PENSIÓ GERMANS TORRENT CEDRÓ, 21 
15 HOTEL ROCATEL AV. MARESME, 1 

 
 


