PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte de serveis
LOT núm. 2. Servei de neteja del port de El Port de la Selva (Girona).
Objecte: el que s’indica a les clàusules adjuntes.
Termini: La durada d’aquest contracte serà de cinc (5) anys no prorrogables.
El període s’iniciarà l’1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2024.
Pressupost: El pressupost per a aquest servei és de dos-cents un mil euros (201.000,00 €) per
5 anys de servei (IVA no inclòs) d’acord amb les anualitats següents:
2020: 40.200,00 euros
2021: 40.200,00 euros
2022: 40.200,00 euros
2023: 40.200,00 euros
2024: 40.200,00 euros
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CLAUSULA PRIMERA – PRESCRIPCIONS GENERALS
Aquest plec té com a objectiu la descripció dels treballs i la fixació de les condicions i criteris
tècnics generals que serviran de base per a la contractació del servei de neteja del port de
Roses, i constitueix, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars, el clausulat
d’obligat compliment del contracte.
CLAUSULA SEGONA – DIRECCIO DELS TREBALLS
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del servei seran a càrrec de
la Zona Portuària Nord, que establirà les mesures de control, que consideri pertinents per
obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.
CLAUSULA TERCERA – OBJECTE DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
L’objecte del servei és realitzar les tasques de neteja del port de El Port de la Selva.
De l’1 de juny al 30 de setembre el servei serà efectuat per un peó durant 36 hores
setmanals i realitzarà les següents tasques:
- Escombrada diària del dic d’abric i moll pesquer, llotja de peix blau, aparcament
davant del club nàutic, nou moll de ribera, moll d’en Balleu, moll de la Timba i neteja
del passeig del pas.
- Recollida de surants del moll pesquer.
- Buidatge diari de les papereres.
- Recollida de residus a les platges del port
La resta de l’any els treballs els portarà a terme un peó durant 30 hores setmanals i
inclouran les següents tasques:
- Escombrada diària del dic d’abric i moll pesquer, llotja de peix blau, aparcament
davant del club nàutic, nou moll de ribera, moll d’en Balleu, moll de la Timba i neteja
del passeig del pas.
- Recollida de surants del moll pesquer.
- Buidatge diari de les papereres.
- Recollida de residus a les platges del port
Recollida de voluminosos (transport, gestió de residus i / o taxa d’abocador inclosa):
- 8 serveis a l’any sota demanda del guardamolls
Els criteris generals del servei de neteja i les característiques que han de complir els
productes utilitzats en les operacions de neteja són els següents:








Utilitzar els productes recomanats a l’apartat “productes de neteja”.
Moderar el consum de productes de neteja.
Utilitzar cada producte de forma específica.
Procurar utilitzar dosificadors de producte.
Procurar utilitzar maquinaria eficient energèticament.
Dur a terme les tasques de recollida selectiva tant per fraccions reciclables
(envasos i paper) com per aquells residus perillosos que disposen de contenidors
específics.
Assegurar que els residus són recollits i gestionats, respectivament, per
transportistes i gestors de residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Productes de neteja: A continuació es presenten una sèrie de recomanacions a l’hora
d’adquirir productes de neteja:
PRODUCTE

DETERGENTS

NETEJA VIDRES
DESEMBUSSADORS

CRITERIS
- Biodegradables: Que els tensioactius utilitzats en el producte
siguin fàcilment biodegradables en condicions aeròbies i
biodegradables en condicions anaeròbies
- Amb baix contingut de fosfonats i fosfats
- Sense productes perillosos, cancerígens, que afectin la capa
d’ozó o excedeixin els límits de COV’s.
- Amb etanol
- Sistemes mecànics preferibles als químics

DESINFECTANTS

- Sense productes àcids o corrosius
- Sense CFC, metanol o altres productes perillosos

BOSSES
ESCOMBRARIES

- Les bosses d’escombraries de plàstic procurar que siguin de
plàstic reciclat.
- No utilització de tints, colorants, pigments, coles o altres
substàncies i preparats que continguin plom, cadmi, crom
hexavalent o mercuri durant el procés de producció de les
bosses.

GENERAL PER
QUALSEVOL
PRODUCTE

Pel que fa al contingut de substàncies i preparats perillosos o
tòxics es procurarà que el/s producte/s no continguin cap ingredient
que es classifiqui com:
- H351 Possibles efectes carcinogènics
- H350 Pot causar càncer
- H340 Pot causar alteracions genètiques hereditàries
- H350i Pot causar càncer per inhalació
- H400 Molt tòxic per als organismes aquàtics
- H410 Pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi
ambient aquàtic
- H411 Tòxic per als organismes aquàtics i pot provocar a llar
termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic
- H360F Pot perjudicar la fertilitat
- H360D Risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus
- H360Df Possible risc de perjudicar la fertilitat
- H361D Possible risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al
fetus
- H362 Pot perjudicar als nens alimentats amb llet materna)
- H371 Possibilitat d'efectes irreversibles

CONSIDERACIONS
DELS ENVASOS

- Que els envasos siguin reciclables
.
(Existència de punt verd)
- Procurar escollir envasos de màxima quantitat de producte
possible en funció de la necessitat per evitar la generació de
diversos envasos de petites quantitats.
- Que els productes que es presentin en esprai, no portin
propel·lents.
- Procurar que els envasos siguin monomaterials perquè sigui
més fàcil la seva reciclabilitat, així com que ja siguin de

PRODUCTE

CRITERIS
material reciclats i que no tinguin un pes excessiu en funció del
producte a contenir.

CLAUSULA QUARTA – PERSONAL
El responsable designat de Ports de la Generalitat, adscrit al port de El Port de la Selva, haurà
de conèixer en tot moment el personal que presta el servei i disposar del nom i telèfon dels
responsables de l’empresa adjudicatària mentre duri el servei contractat.
El personal haurà d’anar convenientment uniformat i amb una identificació en lloc visible, de
pertànyer a un servei de neteja contractat per Ports de la Generalitat.
El personal destinat al servei haurà de tenir un tracte correcte amb les persones usuàries del
port i resta de ciutadans, sense mantenir confiances ni actituds de benefici particular de cap
tipus.
Ports de la Generalitat es reserva la NO acceptació del personal disposat i que no compleixi els
requisits determinats en aquest plec.
CLAUSULA CINQUENA – EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’empresa adjudicatària facilitarà els noms i càrrecs del seu organigrama i del responsable i
persona de contacte del servei.
L’empresa adjudicatària proveirà el seu personal d’uniforme d’empresa, equips de protecció
individual, estris i maquinària necessària per a la realització de la seva activitat. Aquests
elements seran a càrrec de l’adjudicatari.
Hauran d’ésser contemplades i comunicades amb antelació, al responsable de Ports de la
Generalitat designat, els períodes de vacances i totes aquelles substitucions o canvis de
personal, així com els incidents de caràcter mèdic que afectin al personal contractat.
Qualsevol nova incorporació haurà de ser supervisada i aprovada pel responsable de Ports
de la Generalitat designat.
En cap cas, el servei, haurà de trobar-se en descobert.
CLAUSULA SISENA – PRESSUPOST
El pressupost per a aquest servei és de dos-cents un mil euros (201.000,00 €) per 5 anys de
servei (IVA no inclòs) d’acord amb les anualitats següents:
2020: 40.200,00 euros
2021: 40.200,00 euros
2022: 40.200,00 euros
2023: 40.200,00 euros
2024: 40.200,00 euros
El pressupost comprendrà els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i
responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formació, el vestuari del personal i
qualsevol altre mitjà o complement necessari per al desenvolupament d’aquest servei.

CLAUSULA SETENA – TERMINI
La durada d’aquest contracte serà de cinc (5) anys no prorrogables.
El període s’iniciarà a partir del 01.01.2020 fins el 31.12.2024.
CLAUSULA VUITENA – ABONAMENTS
Ports de la Generalitat abonarà trimestralment el servei, prèvia presentació de factura per
part de l’adjudicatari i la certificació del Responsable de la Zona Portuària Nord que acrediti
que la feina encomanada s’ha realitzat a total satisfacció de l’administració.
CLÀUSULA NOVENA – ASSEGURANCES
L’adjudicatari estarà obligat a subscriure una pòlissa de responsabilitat general i danys i una
assegurança de vida per al personal destinat a la prestació d’aquest servei, amb una
companyia asseguradora solvent, anant al seu càrrec el pagament de les primes
corresponents.
CLÀUSULA DESENA - SUBROGACIÓ
D’acord amb l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
l’adjudicatari tindrà l’obligació de subrogar-ne com a ocupador en la relació laborable següent:
Categoria professional: Peó de neteja
Data d’incorporació a l’empresa: 1 d’octubre de 2017
Tipus de contracte: Obra o servei a temps complet (501)

