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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES MAL
ESTACIONATS I DE RETIRADA I EMMAGATZEMATGE DELS
VEHICLES FORA D’ÚS I POSTERIOR DESCONTAMINACIÓ I
RECICLATGE DELS RESIDUS RESULTANTS (DIVIDIT EN DOS
LOTS)
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Prescripció 1a. Objecte del contracte. L’objecte del contracte és la prestació del servei de
grua per a la retirada de vehicles mal estacionats i la prestació del servei de retirada i
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels
residus resultants, així com, el dipòsit de vehicles que s’hagi d’executar en compliment
d’ordres judicials o administratives als municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener (en endavant MIC) segons el règim que s’indica en el plec de prescripcions
tècniques regulador del contracte.
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits
establerts en el present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
prescripcions tècniques particulars, els quals tenen naturalesa contractual.
En cas de contradiccions entre el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, prevaldrà el plec de clàusules administratives
Aquesta contractació és divideix en els dos (2) LOTS següents:


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Aquest lot té per objecte garantir el servei de retirada de vehicles mal estacionats
durant les 24 hores del dia i per tots els dies de la setmana als municipis de la MIC.
Inicialment es prestarà els serveis als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Súria i
Santpedor, però en qualsevol moment podrà ampliar-se a qualsevol altra sol·licitud
dels municipis membres d’aquesta Mancomunitat, havent d’acomplir, per part de
l’adjudicatari/ària, amb les condicions d’aquest plec i de l’oferta presentada.



Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
La finalitat d’aquest lot és garantir la prestació del servei de retirada i
emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior descontaminació i reciclatge dels
residus resultants als municipis de la MIC. Aquests treballs s’hauran de desenvolupar
segons estableix el Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final
de la seva vida útil. La normativa indicada té per objecte establir mesures destinades
a la prevenció de la generació de residus procedents de vehicles i a la recollida, a la
preparació per a la reutilització, al reciclatge i altres formes de valorització dels
vehicles al final de la seva vida útil, inclosos els seus components, per així reduir
l’eliminació de residus i millorar l’eficàcia en la protecció de la salut humana i del
medi ambient al llarg del cicle de vida dels vehicles; així com el dipòsit dels vehicles
que s’hagi d’executar en compliment d’ordres judicials o administratives.

Prescripció 2a. Funcionament del contracte. Descripció dels treballs a realitzar:


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Aquest servei inclou la retirada dels vehicles mal estacionats durant les 24 hores del
dia i per tots els dies de la setmana als municipis de la MIC.
2

MC2018018CNTSE006

L’import anual del contracte es determina segons tipologia del vehicle, horari de
retirada i servei fallit:


Tipologia del vehicle. Caldrà distingir entre:
o
o
o



motocicletes i turismes i tot terrenys
vehicles tipus furgoneta fins a 2.500 kg
furgons i vehicles industrials fins a 5.000 kg.



Es considerarà horari nocturn de les 22:00 a les 7:00h.



Es consideren dies festius els del municipi de Sant Joan de Vilatorrada com a
seu de l’Ens contractant.



Es considerarà servei fallit tots aquells casos en els que el propietari del
vehicle arribi o retiri el vehicle en qüestió abans que aquest estigui carregat a
la grua o ancorat als mitjans d’arrossegament, fins i tot en aquelles ocasions
en les quals la grua hagi arribat a l’emplaçament però no hagi efectuat la
càrrega. En la resta de supòsits serà considerat com a servei realitzat.

Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
Aquest servei inclou la retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants, segons s’estableix en el decret
217/1999, de 27 de juliol, sobre gestió dels vehicles fora d’ús, del Departament de
Medi Ambient, així com, el dipòsit dels vehicles que s’hagi d’executar en compliment
d’ordres judicials o administratives.
La retirada de la via pública i l’emmagatzematge i custòdia en les instal·lacions de
l’adjudicatari/ària dels vehicles fora d’ús i dels retirats per ordre judicial o
administrativa, no suposarà en cap cas una despesa per a aquesta Mancomunitat.
Els licitadors hauran de realitzar proposta econòmica a favor de la Mancomunitat per
cada vehicle recollit.
En els casos de devolució de vehicles abandonats que siguin reclamats pel seu
propietari\ària durant el tràmit administratiu abans de ser declarats residus i donats
de baixa legalment, l’adjudicatari/ària, prèvia presentació de factura, percebrà el 50
% de l’import establert en la l’oferta presentada com a compensació a favor de la
Mancomunitat per vehicle recollit.
L’àmbit territorial d’aquest servei seran els municipis que formin part de la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
Inicialment, el servei es prestarà als termes municipals de Sant Joan de Vilatorrada,
Súria i Santpedor, tenint en compte que durant la vigència del contracte, aquest
podrà ser objecte d’ampliació a altres municipis.
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Prescripció 3a. Obligacions del contractista.


Lot 1. Servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
El/la contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
A més són obligacions específiques de l’empresa contractista les següents:
1. L’adjudicatari/ària del servei de grua 24 h. haurà de procedir a la retirada
directa dels vehicles que dificultin la circulació o ocupin entrades de guals o
espais reservats per indicació del Cap de la Policia Local o autoritat
competent del municipi corresponent (o membre en qui delegui). Així mateix,
els vehicles retirats es dipositaran al lloc on aquesta persona li indiqui.
2. Els serveis de grua ordinaris s’hauran de prestar com a màxim dins dels 60
minuts següents als del requeriment fet per part del Cap de la Policia Local o
autoritat competent del municipi corresponent (o membre en qui delegui). En
cas contrari serà motiu suficient per l’aplicació de la sanció corresponent.
3. Els serveis de grua urgents justificats, s’hauran de prestar com a màxim dins
dels següents temps a partir del requeriment fet per part del Cap de la Policia
Local o autoritat competent del municipi corresponent (o membre en qui
delegui).
a. Sant Joan de Vilatorrada: 30 minuts.
b. Súria: 40 minuts.
c. Santpedor: 40 minuts.
En cas contrari serà motiu suficient per l’aplicació de la sanció corresponent.
4. L’adjudicatari/ària garantirà la prestació del servei durant les 24 hores del dia i
durant els set dies de la setmana, especialment per atendre les urgències que
es puguin produir, tals com la retirada de vehicles que obstaculitzin la
circulació o bé que ocupin guals permanents, etc...
5. L’adjudicatari/ària haurà d’aportar tots els mitjans tècnics necessaris per
recollir els vehicles pels quals es sol·licitin els serveis, sigui quina sigui la seva
condició i lloc d’estacionament.
6. Els vehicles amb els quals es realitzi el servei, hauran de disposar de rodes
destinades a rotació circular per poder desplaçar els vehicles al centre de la
via, sense arrossegar els pneumàtics dels vehicles retirats.
7. L’adjudicatari/ària haurà de disposar d’una assegurança que garanteixi la
reparació dels desperfectes que es puguin ocasionar durant la manipulació i
transport dels vehicles retirats amb un import mínim de 100.000 €.
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8. L’adjudicatari/ària portarà un llibre-registre dels vehicles retirats, corresponent
a cada municipi.
9. L’adjudicatari/ària haurà de lliurar anualment al/la responsable del contracte
còpia del TC1 i TC2 de la Seguretat Social, amb el justificant d’haver realitzat
el corresponent ingrés.
10. L’adjudicatari/ària haurà de presentar mensualment, al/la responsable del
contracte un informe en relació a la prestació del servei amb indicació del
número de recollides, les incidències que s’hagin produït i les solucions
adoptades.



Lot 2. Servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús i posterior
descontaminació i reciclatge dels residus resultants.
a) Drets del contractista
Són drets del contractista els següents:
1.
En cas que els vehicles a retirar es trobin en un estat en el qual resti només el
xassís del vehicle o bé aquest estigui desprovisionat de cap element de valor, podrà
ser comunicat a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener a fi que aquesta pugui
acreditar el fet, i eximir al contractista del pagament parcial o total de l’import
resultant de l’adjudicació del concurs. Per a fer-ho efectiu caldrà presentar còpia de
l’expedient del vehicle conjuntament amb fotografies realitzades al lloc on es trobava
el vehicle i que acreditin clarament la premissa per aplicar aquesta clàusula. Així
mateix caldrà que aquest fet consti de forma explícita i per escrit en l’informe policial
pertinent. No obstant serà competència de la Mancomunitat resoldre aquestes
sol·licituds no essent subsanable la resolució presa.
2.
En el cas que els vehicles a retirar siguin cedits als Bombers per part de
l’Ajuntament d’on provenen, l’import a pagar per part de l’adjudicatari/ària, serà de la
meitat de l’import resultant de l’adjudicació d’aquest plec, prèvia presentació de la
documentació pertinent que demostri aquesta cessió, en excepció d’aquells casos en
què els vehicles a retirar es trobin en un estat en el qual resti només el xassís del
vehicle o bé aquest estigui desprovisionat de cap element de valor, podrà ser
comunicat a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener a fi que aquesta pugui
acreditar el fet, i eximir al contractista del pagament parcial o total de l’import
resultant de l’adjudicació del concurs. Per a fer-ho efectiu caldrà presentar còpia de
l’expedient del vehicle conjuntament amb fotografies realitzades al lloc on es trobava
el vehicle i que acreditin clarament la premissa per aplicar aquesta clàusula. Així
mateix caldrà que aquest fet consti de forma explícita i per escrit en l’informe policial
pertinent. No obstant serà competència de la Mancomunitat resoldre aquestes
sol·licituds no essent subsanable la resolució presa.
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b) Obligacions del contractista.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, són
obligacions específiques del/la contractista les següents:
- Obligacions laborals i socials. El/la contractista està obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de
riscos laborals.
- El/la contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a això (article 76.2 de la llei
9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic)
- El/la contractista complirà les previsions recollides en el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball.
-

El contractista restarà obligat a la presentació d’un informe mensual al/la
responsable del contracte on s’indicarà el nombre i característiques dels
vehicles recollits, la seva cessió als bombers, les incidències detectades i la
seva resolució.

-

El contractista està obligat a fer efectiu el pagament per l’import resultant
d’aplicar el preu unitari proposat en la licitació i el nombre de vehicles recollits.
Aquesta liquidació es realitzarà com a màxim en un període anual.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la MIC.
Prescripció 4a. Continuïtat i regularitat del servei. L’adjudicatària ha de prestar el servei
de forma continua i regular i efectuar els treballs en els terminis establerts en aquest plec i el
plec de clàusules administratives particulars, sense que pugui exigir un nombre mínim de
vehicles per continuar prestant el servei.
Prescripció 5a. Protecció de dades. Pel que fa a la protecció dades facilitades en l’àmbit
de l’execució del servei, l’adjudicatari:
1. Es compromet a mantenir la màxima reserva i el màxim secret sobre la informació
classificada com a confidencial. Considerant-se informació confidencial qualsevol
dada a la qual l’empresa accedeixi en virtut del present contracte.
2. Es compromet a no divulgar l’esmentada informació, així com, a no publicar ni posarla a disposició de tercers, bé directament, bé mitjançant terceres persones, sense el
previ consentiment per escrit de la MIC.
3. Es compromet, desprès de l’extinció del present contracte, a no conservar cap còpia
de la informació confidencial.
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4. Informarà el seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les obligacions
establertes en el present contracte, així com de les obligacions relatives al tractament
automatitzat de dades de caràcter personal.
I realitzarà les advertències que es considerin necessàries al seu personal i
col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions.
5. D’acord amb el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades),
s’estableixen una sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades de caràcter
personal:
a) Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques relacionades
amb el contracte, si aquest accés fos necessari per complir amb les
obligacions establertes en el present contracte.
b) Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui
accés, única i exclusivament, per a complir amb les seves obligacions
contractuals.
c) Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries per
assegurar la confidencialitat, el secret, la disponibilitat i la integritat de les
dades de caràcter personal a les quals tingui accés, així com adoptar en el
futur les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i els
reglaments destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en
el tractament automatitzat de dades personals.
d) Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva
conservació.
6. Les obligacions establertes en el punt anterior seran també d’obligat compliment per
als seu empleats, col·laboradors, tant interns com externs i subcontractistes, fet pel
qual l’adjudicatària respondrà de la MIC en el cas que aquestes obligacions siguin
incomplertes.
7. Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una
durada indefinida.
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