PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL MANTENIMENT PREVENTIU
DE LA MAQUINÀRIA DE LA PISCINA MUNICIPAL I EL TRACTAMENT DE L’AIGUA
1.- Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte el manteniment preventiu anual de la maquinària de la
piscina municipal situada a la Riera de Sobirans, s/n (no inclou el manteniment correctiu) i
el tractament anual de l’aigua, d’acord amb el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel que
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i el Decret
742/2013, de 27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les
piscines.
Aquestes tasques quedaran classificades en funció de tres temporades durant l’any:
-

-

Temporada d’hivern, des del tancament de la piscina entre l’1 i el 15 de setembre (a
determinar anualment per la regidoria) fins 15 dies abans de la nova obertura al
mes de juny (a determinar anualment per la regidoria).
Pretemporada, que seran els 15 dies previs a l’obertura al públic de la piscina.
Temporada d’estiu, comprès entre el 15-24 de juny i el 1-15 de setembre, en funció
del calendari anual, i a determinar per la regidoria d’esports.

2.- Característiques fisicoquímiques de l’aigua i analítiques
L’aigua dels vasos ha de ser filtrada, desinfectada, i complir, en tot cas, les següents
característiques:
-

No ser irritant per als ulls, la pell ni les mucoses.
Estar lliure de microorganismes patògens.
No ser perceptible la presència de sòlids en suspensió, escumes, olis o greixos.

Per al seguiment de les correctes condicions fisicoquímiques i microbiològiques de
l’aigua, es fixen els criteris següents:
Paràmetre
PH
Temperatura
Transparència
(sense banyistes)
Potencial REDOX (si els
desinfectants no són clor
o brom)
Clor lliure (in situ)*
(en punts equidistants)

Marge mínim Marge màxim
7,2
7,8
24 ºC
30 ºC
Veure el fons des de qualsevol
punt de la piscina (amb l’aigua
en repòs)
290 mV

900 mV

0,5

2,0 ppm

Clor combinat (in situ)*
(en punts equidistants)
Brom total* (en punts
equidistants)
Àcid isocianúric *

0,6 ppm
2

<75 ppm

Altres desinfectants
Oxidabilitat al
permanganat*
Amoníac
Coliformes fecals
Staphylococcus aureus
Pseudomona aeruginosa
Altres patògens

5,0 ppm

A determinar
No pot superar en 4 ppm la
corresponent a l’aigua
d’entrada, i es pot considerar
aquest valor d’acord amb el
tipus de tractament.
≤ 0,5 ppm
Absència
Absència
Absència
Absència

* En cas d’utilitzar productes per a la desinfecció de l’aigua, amb contingut
d’aquestes substàncies.
D’acord amb els nous coneixements científics sobre els riscos associats a l’aigua i a
les noves tecnologies del tractament de l’aigua, per ordre del conseller de Sanitat i
Seguretat Social es podran modificar els paràmetres i els marges establerts en
l’article 20 del Decret 95/2000.
Les analítiques de l’aigua seguiran les freqüències següents:
-

Temporada d’hivern: inspecció i analítica química setmanal per comprovació del
clor lliure, clor combinat, alcalinitat i valor del PH.

-

Pretemporada: analítica completa de l’aigua, química i microbiològica.

-

Temporada d’estiu:
o Dues analítiques químiques diàries del clor lliure, clor combinat, alcalinitat i
valor del PH, una abans de l’obertura al públic de les instal·lacions i l’altra en
el moment de més afluència durant el dia.
o Control de temperatura diari.
o Anàlisi microbiològic mensual.

3.- Tasques de manteniment preventiu i preparació
Les tasques de manteniment i preparació de la instal·lació i tractament de l’aigua varien en
funció de la utilització de la piscina:

3.1 Temporada d’hivern
La temporada d’hivern comença a partir de l’endemà del tancament de les instal·lacions al
públic, dia que quedarà comprès entre el 1 i el 15 de setembre, i s’allargarà fins al període
de pretemporada, que s’iniciarà 15 dies abans de la inauguració de la següent temporada
d’estiu, data que facilitarà anualment la regidoria d’esports.
Les tasques a realitzar durant aquesta temporada són:
3.1.1 Actuacions en el vasos
-

Per mantenir l’aigua neta, els sistemes de filtrat i desinfecció han de funcionar
almenys 24 hores després del tancament de la temporada de banys.
Neteja del fons i de les parets dels vasos un cop a la setmana.
3.1.2 Actuacions en els filtres (freqüència setmanal)

-

Inspecció i neteja dels filtres.
Buidatge dels filtres i tractament desincrustant (un cop l’any).
Revisar manòmetres, purgues, etc. Sanejar les possibles oxidacions dels filtres
metàl·lics, pintar, etc.
3.1.3 Actuacions en els grups de bombeig

-

Inspecció i neteja dels prefiltres de tots els sediments acumulats.
Buidar l’aigua de l’interior de la bomba. Repassar els tancaments metàl·lics,
envernissar, pintar els exteriors, etc. Fer una neteja general i una reposició en cas
de necessitat (dues vegades a l’any)
3.1.4 Zona de platges (freqüència mensual)

La reixa del desbordant de la piscina es netejarà una vegada al mes, eliminat sorra,
fulles i tot allò que pugui influir en el manteniment normal de l’aigua de la piscina.
3.1.5 La piscina municipal disposa de cobertors que, a criteri de
l’Ajuntament, es podran col·locar durant la temporada d’hivern i retirar abans de l’inici de
la temporada d’estiu.
3.2 Pretemporada
La pretemporada començarà quinze dies abans de l’obertura de la piscina municipal al
públic, i les tasques a realitzar seran les següents:
-

Muntatge, si s’escau, dels equips de dosificació.
Neteja general de la sala de màquines.

-

Proves de funcionament dels equips de tractament de l’aigua.
Com a mínim un cop a l'any s'ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una
completa neteja i desinfecció de les parets i el terra de la piscina.
3.3 Temporada d’estiu

La temporada d’estiu començarà entre el 10 i el 24 de juny, data que determinarà
anualment la regidoria d’esports, i finalitzarà entre el 1 i el 15 de setembre.
Les tasques a realitzar durant aquesta temporada són:
3.3.1 Actuacions en el vasos (freqüència diària)
-

Comprovació del desbordament i recirculació de l’aigua.
Comprovació de la transparència de l’aigua.
Anotar la temperatura de l’aigua.
3.3.2 Actuacions en els filtres (freqüència diària)

-

Inspecció i neteja dels filtres.
Purga d’aire.
Inspecció de manòmetres, purgues, etc.
3.3.3 Actuacions en els grups de bombeig (freqüència setmanal)

-

Inspecció i neteja dels prefiltres.
Comprovació del correcte funcionament.

4.- Avaries i reparacions
L’adjudicatari comunicarà a la regidoria d’esports qualsevol incidència o avaria que es
produeixi en les instal·lacions en un temps màxim de 24 hores des del coneixement de la
mateixa en la temporada d’estiu, i de 48 hores la resta de l’any.
L’adjudicatari adjuntarà en la mateixa comunicació un pressupost de reparació de l’avaria
corresponent, sense perjudici que la regidoria d’esports pugui demanar pressupostos
alternatius, donat que el plec no inclou el manteniment correctiu.
5.- Productes químics i reactius
Per al manteniment i tractament de la piscina municipal s’haurà de fer servir el producte
químic autoritzat per la normativa vigent, del qual es presentarà la fitxa tècnica amb les
característiques i composició corresponent abans d’utilitzar-lo.
Per al manteniment dels mesos d’hivern el producte químic serà:

-

Àcid tricloroisocianúric
Hipoclorit sòdic

Per al manteniment dels mesos d’estiu el producte químic que es podrà utilitzar serà:
-

Hipoclorit sòdic
Bicarbonat càlcic
Àcid clorhídric
Àcid sulfúric
Floculants

Els reactius s’utilitzaran en funció de l’analitzador a utilitzar. Es podrà fer servir un altre
tipus de productes amb l’autorització prèvia de la regidoria d’esports i adjuntant la fitxa de
seguretat del producte corresponent.
6.- Pla d’autocontrol
D’acord amb allò establert en el Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel que s’estableixen
els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, l’adjudicatari haurà de proporcionar un pla
d’autocontrol, que inclourà, com a mínim, els punts següents:
-

Tractament de l’aigua de cada vas
Control de l’aigua
Manteniment de la piscina
Neteja i desinfecció
Seguretat i bones pràctiques
Pla de control de plagues
Gestió de proveïdors i serveis

Aquest pla d’autocontrol estarà actualitzat en tots els seus apartats segons les
periodificacions especificades en la clàusula 3 del present plec, i estarà sempre disponible a
les instal·lacions de la piscina municipal.
El cost que pugui suposar la confecció del pla d’autocontrol estarà comprès en el preu del
contracte, sense que pugui generar un cost afegit.
7.- Durada
7.1 Inicial: De l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020 (12 mesos)
7.2 Prorrogable:
NO
1 any
2 anys
Altre:

8.- Obligacions tècniques de l’adjudicatari
8.1 Les tasques de manteniment preventiu de la maquinària de la piscina i el manteniment
de l’aigua es realitzaran, amb la freqüència que es determina a cada apartat, per a la
temporada d’hivern i la pretemporada en l’horari que li resulti més pràctic a l’adjudicatari. I
per a la temporada d’estiu, s’hauran de realitzar abans de les 10h, les que s’estableixen a la
clàusula 3.3.1 i abans de les 10h o després de les 20h., les que s’estableixen a les clàusules
3.3.2 i 3.3.3.
8.2 L’adjudicatari estarà obligat a estar present, juntament amb el representant de
l’Ajuntament, durant les inspeccions sanitàries que realitza el Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui l’època de l’any que tinguin lloc.
8.3 L’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels seus treballadors
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial que es determina en l’apartat 9.1.1 c) .
8.4 L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb l’empresa que cada temporada gestiona la
piscina municipal, perquè diàriament s’informi de la temperatura de l’aigua en un lloc
visible de la instal·lació i també de qualsevol incidència que es pugui produir a la mateixa
pel que fa a l’estat de l’aigua.
9. Pressupost dels costos, preu del contracte i valor estimat
9.1 Pressupost dels costos:
Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot
cas comprensiva de la totalitat del contracte i comprèn els següents conceptes:
9.1.1 Costos directes, que comprenen:
a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematges, subministraments i altres.
b) Les despeses corresponents al control de qualitat i a la contractació de
l’assegurança de responsabilitat civil.
c) L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a
conseqüència de la negociació col·lectiva: per al càlcul dels sous dels treballadors
serà d’aplicació el II Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya
(codi de conveni núm. 79100125012014) i la revisió i actualització de les taules
salarials 2018 d’aquest conveni publicada al DOGC 7756 de 27 de novembre de
2018, sempre respectant els límits de l’Estatut i del dret laboral.
d) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre referides al servei.

e) Els serveis externs contractats, bàsicament laboratoris per a les anàlisis de l’aigua,
així com els productes químics necessaris i adquisició de material i eines destinades
al servei.
9.1.2 Costos indirectes, que comprenen les despeses de gestió i bancàries que tindrà el
contractista vinculades al servei i el benefici industrial.
El pressupost anual dels costos és 19.765,33 € anuals, IVA exclòs, essent l'IVA previst (21%)
4.150,72 € . Aquest preu inclou el servei de manteniment i anàlisi de l’aigua i el producte
químic per al seu tractament.
9.2 Preu del contracte (ANNEX II) :
Es calcula el preu en funció de l’import del pressupost anual (ANNEX I), que es reparteix en
dues temporades, estiu i hivern.
El preu del contracte serà d’un total de 19.765,33 € anuals, IVA exclòs, essent l'IVA previst
(21%) 4.150,72 € .
Es facturarà en funció de la temporada d’estiu o d’hivern donat que les tasques a realitzar
segons la temporada són sensiblement diferents:

Facturació (IVA inclòs)
Temp. Hivern
(setembre a maig)

Temp. Estiu
881,73 €
Facturació juny
Facturació juliol
Facturació agost

5.326,83 €
5.326,83 €
5.326,82 €

El preu total del període, incloses les pròrrogues, serà de 59.295,99 € (IVA exclòs), essent
l'IVA previst (21%) 12.452,16 €.
9.3 Valor estimat del contracte:

TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (1 any): 19.765,33 €
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (2 anys): 39.530,66 €
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 59.295,99 €

10. Condicions i documentació explícita a presentar pels licitadors
10.1 Condicions a complir pels licitadors:
Conforme l’art. 60.1.a) del TRLCSP, no podran contractar amb l’Administració les persones
físiques o jurídiques que haguessin estat condemnades per sentència ferma per delictes
contra els drets dels treballadors o delictes relatius a la protecció del medi ambient.
10.2 Documentació administrativa:
10.1.2
Acreditació/compromís de tenir contractada una assegurança de
responsabilitat civil per un mínim de 300.000 euros.
11.- Seguiment, control i coordinació entre les parts
L’adjudicatari nomenarà una persona representant, que canalitzarà les relacions entre
aquest i l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Igualment, establirà un sistema eficient de
comunicació entre les parts per poder notificar qualsevol incidència o necessitat de
manteniment que es pugui presentar.
Durant la temporada d’estiu, l’adjudicatari disposarà d’un contacte segur durant les hores
d’obertura de la piscina, de 10 a 20 hores, com a mínim, per a qualsevol urgència que pugui
sorgir.

Arenys de Munt, a la data de la signatura electrònica

El Regidor d’Esports,
Jordi Maimí i Girbau

Signatura: CN=JORDI MAIMÍ GIRBAL - DNI
38824040V (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES38824040V, G=JORDI, SN=MAIMÍ GIRBAL DNI 38824040V, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 27/11/2019 9:30:53

El tècnic municipal,
Alícia Muns i Terrats

Signatura: CN=CPISR-1 C Alícia Muns Terrats,
SERIALNUMBER=38800767C, G=Alícia,
SN=Muns Terrats, OU=Serveis Personals,
OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 27/11/2019 9:06:58

ANNEX I

RESUM OBJECTE:

MANTENIMENT AIGUA PISCINA MUNICIPAL

DURADA:
TOTAL MENSUAL
HIVERN:

Inicial: 12 mesos, des de l’01-01-20 fins el 31-12-20

TOTAL MENSUAL
ESTIU:

728,70 €

IVA EXCLÒS

881,73 € IVA INCLÒS

4.402,34 €

IVA EXCLÒS

5.326,83 € IVA INCLÒS

COSTOS DIRECTES ANUALS

Peó (70%)

SEGURE
TAT
SOCIAL
1.200,00 € 384,00 €

Tècnic (9-25%)

1.600,00 € 640,00 €

DESPESES DE
PERSONAL

ALTRES COSTOS
DIRECTES
Assegurança vehicles i
varis
Vehicles i maquinària
Petit material i productes
químics (hipoclorit sòdic,
corrector pH, brom, tauletes
fotòmetre, reactiu clor,
floculant, líquid
desincrustant, algicida,
minorador i incrementador
de pH sòlid, etc.)
Analítiques
Vestuari i eines
Lloguer de maquinària
Taxes i impostos

MENSUAL

ANUAL

%
HIVERN

1.584,00 €

TOTAL
MESOS
HIVERN (9)
0,00 €

TOTAL
MESOS
ESTIU (3)
3.326,40 €

2.240,00 €

1.814,40 €

1.680,00 €

3.494,40 €

TOTALS

1.814,40 €

5.006,40 €

6.820,80 €

% ESTIU

TOTAL
MESOS
ESTIU

TOTAL
MENSUALITAT

TOTAL MESOS
HIVERN

TOTAL ANY
3.326,40 €

TOTAL /ANY

8.800,00 €
8.600,00 €

2%
2%

132,00 €
129,00 €

40%
50%

880,00 €
1.075,00 €

1.012,00 €

8.650,00 €

15%

973,13 €

60%

1.297,50 €

2.270,63 €

8.630,00 €
8.633,00 €
900,00 €
8.500,00 €

10%
3%
10%

647,25 €
194,24 €
67,50 €

60%
25%
52%

1.294,50 €
539,56 €
117,00 €

1.941,75 €
733,81 €
184,50 €

2%

127,50 €

25%

531,25 €

658,75 €

TOTALS

2.270,62 €

5.734,81 €

8.005,43 €

TOTALS

1.204,00 €

COSTOS INDIRECTES ANUALS
%
HIVERN
Despeses generals
(lloguer/amortització local,
subministraments ...)

9%

Benefici industrial (8% sobre
costos directes i indirectes)

8%

MESOS
HIVERN
22.500,00 €

TOTALS

TOTAL
HIVERN

%
ESTIU

2.025,00 €

21%

448,30 €

8%

2.473,30 €

TOTAL PRESSUPOST ANUAL (IVA inclòs)

MESOS
ESTIU

TOTAL
ESTIU

7.500,00 €

TOTALS

TOTAL ANY

1.575,00 €

3.600,00 €

890,80 €

1.339,10 €

2.465,80 € 4.939,10 €

23.916,05 €

ANNEX II

RESUM OBJECTE: MANTENIMENT AIGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL
DURADA:

Inicial: 12 mesos, des de l’01-01-20 fins el 31-12-21

TOTAL ANUAL: (IVA
exclòs)

19.765,33 €

PREU PER PERÍODE Manteniment de l'aigua de la piscina municipal
(en subm./ serv perllongat en el temps)
€/
€ / període
€ / Temporada Temporada
(pròrrogues
incloses)
hivern (setembre estiu (juny,
€/any
a maig)
juliol,
agost)
Sense IVA

6.558,32 € 13.207,01 €

IVA (21%)

1.377,25 €

Amb IVA

Any

€/ període
(pròrrogues
no incloses)

19.765,33 €

59.295,99 €

19.765,33 €

2.773,47 €

4.150,72 €

12.452,16 €

4.150,72 €

7.935,57 € 15.980,48 €

23.916,05 €

71.748,15 €

23.916,05 €

mesos/any

Aplicació pressupostària

Import (IVA
inclòs)

2020

12 (9 HIVERN + 3
ESTIU) 620 342 21900

23.916,05 €

2021

12 (9 HIVERN + 3
ESTIU) 620 342 21900

23.916,05 €

2022

12 (9 HIVERN + 3
ESTIU) 620 342 21900

23.916,05 €

TOTAL

71.748,15 €

Facturació (IVA inclòs)
Temp. Hivern
(setembre a maig)

Temp. Estiu
881,73 €
Facturació juny
Facturació juliol
Facturació agost

Mensual

IVA exclòs

Mensual

IVA inclòs

Estiu

Hivern

Estiu

Hivern

5.326,83 €

881,73 €

4.402,34 €

728,70 €

5.326,83 €
5.326,83 €
5.326,82 €

