
 
  

 

RESPOSTA A CONSULTES I PETICIONS D’ACLARIMENTS – 15/04/2014 

 

Tot seguit es dóna resposta les sol·licituds d’informació addicional sobre els plecs i 

sobre la documentació complementària que regeixen la licitació del contracte de 

gestió dels serveis de recollida de residus, neteja viària, neteja de litoral i gestió de 

posidònia, segons anunci publicat al BOIB 36 de 16 de març de 2014. 

 

NOTA: No es dóna resposta a aquelles consultes o peticions d’aclariment presentades 

fora de termini o de forma diferent al que estableix l’article 15 del Plec de condicions 

administratives. 

 

CONSULTA 01 

Dado que en el artículo 9.2 "Subrogación del personal del anterior contrato" del 

PCTE se señala, entre otros extremos, que deben respetarse las condiciones 

laborales, antigüedades y derechos económicos del personal adscrito al servicio, 

entendemos que en las ofertas deben basarse -exclusivamente- en los costes 

actuales de dicho personal y que, la previsión del art. 13.7 del mismo PCTE "Gastos 

de personal" donde se contempla la posibilidad de una revisión "por debajo" de las 

condiciones establecidas en la oferta o diferentes programas anuales y que podría 

obligar a reajustar el coste de la partida, se refiere "a futuro", es decir, transcurrido 

un tiempo desde la adjudicación, por lo que se solicita aclaración del alcance exacto 

del contenido del PCTE en este tema. 

 

Les ofertes econòmiques han de preveure, pel que fa a les despeses de personal, el 

compliment de les condicions econòmiques establertes en els convenis laborals 

vigents i d’acord al que estableix el "Convenio General del Sector de Limpieza Pública, 

Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, y Limpieza y 

Conservación del Alcantillarado" o conveni aplicable que el susbtitueixi. 

 

La subrogació del personal, d’acord amb el que estableix al punt 9.2 del PCTE, s’haurà 

de realitzar d’acord al que estableix el "Convenio General del Sector de Limpieza 

Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, y Limpieza y 

Conservación del Alcantillarado" o conveni aplicable que el susbtitueixi. 

 

CONSULTA 02 

¿Se admite el uso de equipos adscritos de la anterior contrata en el servicio ordinario 

-no sólo como reservas-? 

 

Els vehicles i equips subrogats (relacionats a l’Annex XIII) podran ser emprats com a 

vehicles de reserva o de servei, d’acord amb el que s’estableix al punt 8.3 del PCTE. 

 

Els vehicles no subrogats de l’anterior contracte no es tindran en compte per a 

l’elaboració de les ofertes (per aquest motiu no es relacionen), tot i que s’oferiran a 



 
l’adjudicatari que els podrà utilitzar com a vehicles de reforç, d’acord amb el que 

s’estableix al punt 8.3 del PCTE. 

 

En qualsevol cas, d’acord amb el punt 8.1 del PCTE, el concessionari estarà obligat a 

aportar els vehicles i materials necessaris per a la prestació dels serveis definits en 

aquests plecs, tenint en compte les freqüències i les dotacions mínimes establertes per 

a cadascun dels serveis, així com els vehicles i material de reserva necessari per poder 

mantenir el servei. 

 

CONSULTA 03 

¿Los días festivos deben considerarse como de prestación obligada de los servicios? 

 

Si. Els serveis del present contracte s’han de prestar tots els dies de l’any (inclosos 

festius), d’acord amb les freqüències i dimensionaments mínims de cada servei que 

s’estableixen al PCTE i els seus annexes. 

 

CONSULTA 04 

¿Puede limitarse en las propuestas la cuantía de los daños por vandalismo en 

contenedores a asumir por el adjudicatario? 

 

No. El manteniment, reparació i substitució dels contenidors de recollida domiciliaria 

serà responsabilitat del concessionari i preveurà la reparació o substitució del 

contenidor sigui quina sigui la causa del seu deteriorament (vandalisme, mal ús, 

incidències del servei, etc.). (Punt 3.5.6 dels PCT) 

 

CONSULTA 05 

En relación al ámbito del servicio de limpieza que determinan los artículos 2.2 y 2.2.1 

del PCTE ¿ha de considerarse dentro de las obligaciones de este servicio la limpieza 

de las carreteras que no son de titularidad municipal y sus linderos? 

 

Si, sempre d’acord amb els sectors i les freqüències mínimes establertes als annexes II i 

IV i independentment de la titularitat de la via. L’única via de comunicació exclosa del 

servei és el tram soterrat de la Carretera de l’aeroport (PM-801 o Carretera de 

Circumval·lació d’Eivissa) al seu pas pel municipi, d’acord amb el següent plànol: 

 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

CONSULTA 06 

La oferta VARIANTE debe cumplir, como mínimo, las exigencias del Pliego en cuanto 

a medios, frecuencias, dedicaciones, jornadas, etc. o se permiten propuestas 

alternativas ? 

 

D’acord amb el que estableix el punt 5 del PCA, es podrà presentar una variant a 

l’oferta base, que contempli millores en l’eficiència del servei, fonamentades en un 

disseny de la programació, o dels tractaments, que siguin notòriament destacables, 

respecte als mínims establerts en el Plec de condicions tècniques i els seus annexes. 

 


