EXPEDIENT Nº 136/19

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT I CONTATGES DE MONEDES RECAPTADES I
GESTIÓ DE EFECTIU ALS SERVEIS I INSTAL·LACIONS GESTIONATS
PER SPM VILADECANS QUALITAT SL

OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present Plec es el SERVEI DE TRANSPORT I CONTATGES DE MONEDES
RECAPTADES I GESTIÓ DE EFECTIU ALS SERVEIS I INSTAL·LACIONS GESTIONATS PER SPM
VILADECANS QUALITAT SL
DESCRIPCIÓ DE TASQUES A DESENVOLUPAR
Els treballs a realitzar son:
2.1. Serveis regulars.
Aquest serveis es realitzaran de forma setmanal
a) Recollida de la recaptació de bitllets i monedes des del Dipòsit Municipal de Vehicles de
Viladecans, ubicat a l’Avinguda de Gavà 69 de Viladecans
b) Comptatge de bitllets i monedes
c) Ingrés en la compte corrent que li determini SPM Viladecans Qualitat SL
Se recapten anualment un total de 350.000 € en monedes de 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 i 0,05 €.

2.2. Serveis no regulars:
Aquest serveis es realitzaran prèvia demanda amb una setmana d’anticipació.
a) Subministrament de canvi en monedes o bitllets als edificis Atrium (Avinguda Josep Tarradellas,
17) i Podium (Carrer Pompeu Fabra, 5) Viladecans
b) Recollida de la recaptació de bitllets i monedes als edificis Atrium (Avinguda Josep Tarradellas,
17) i Podium (Carrer Pompeu Fabra, 5) Viladecans
Es realitzen uns 1.300 pagaments en efectiu cada mes entre els dos centres.
CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Els serveis es prestaran conforme al procediment següent:
Es realitzarà amb les oportunes mesures de seguretat, en vehicles blindats i conforme a la legislació
vigent de transport de fons.
El diner en efectiu, haurà de ser ingressat a la compte de la entitat financera designada a tal efecte, en
el mateix dia o en el dia següent a la seva retirada.
El manipulat del diner en efectiu es desenvoluparà a les instal•lacions de l’adjudicatari.
Les bosses de transport, precintes y altre material necessari seran subministrades por l’adjudicatari en
els centres on es desenvolupi el servei.
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CENTRES DE RECOLLIDA I ENTREGA DE MONEDES.
Es fixa com a centre de recollida de monedes el Dipòsit Municipal de Vehicles de Viladecans, ubicat a
l’Avinguda de Gavà, nº 69 de Viladecans.
Els centres de recollida no regulars i d’entrega d’efectiu son l’edifici Atrium (Avinguda Josep
Tarradellas, 17) i l’edifici Podium (Carrer Pompeu Fabra, 5) de Viladecans.

DIVISIÓ EN LOTS
Per les seves característiques, aquest servei no es convenient la seva divisió en lots. Es tracta d’un
servei que requereix estrictes mides de seguretat per la seva realització, entre les quals el minimitzar
les rutes de recollida es un factor molt important. Els costos dels servei també es minimitzen si el furgó
de recollida realitza una ruta que redueixi els itineraris interurbans o pot aconseguir més parades en
cadascú dels itineraris, el que afavoreix els interessos de la part contractant i la contractada
TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El termini de vigència del contracte es de DOS ANYS, amb dos (2) prorrogues màximes anuals i
començarà en el moment de la signatura del contracte.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es preveu la modificació del fins el 20% del contracte en base a que les freqüències previstes de
recollida de monedes o d’entrega de canvi, s’hagin d’incrementar per necessitats del servei, tals com
increments de la recaptació de monedes en els parquímetres que obliguin a incrementar en més d’una
recaptació setmanal; campanyes especials de venda d’entrades de teatre que requereixin d’una
freqüència d’entrega de canvi superior a la estimada; noves activitats no previstes en el moment de la
licitació que requereixin d’aquest servei, increment del número de parquímetres, o d’altres situacions
similars.
S’han determinat els freqüències abans de qualsevol modificació en

CONCEPTE
Parades
ordinàries
setmanal
Cànon temps (Parada de +
5 minuts)
Cànon valor (> 10.000 €)

Cànon
embalum
(per
bossa)
Demanda de canvi (per
cada 10.000 €)
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previstos
49 serveis
anuals
100 minuts
450.000
€/any
500
embalums
100.000 €
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Gestió efectiu Bitllet per
cada 10.000 €
Gestió efectiu moneda per
cada 10.000 €
Bosses auto precintables
Parada no ordinària

100.000 €
150.000 €
1.000
Bosses/any
20 parades
anuals

MESURES EN PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
L’adjudicatari haurà de complir les mesures de protecció mediambientals legalment establertes, durant
tota l’execució del contracte, així com les mesures de prevenció de residus establertes a la normativa
vigent.

CLASIFICACIÓ CPV

El Codi CPV que correspon és 60112000-6
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