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SECOMSA GESTIÓ, SL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA
CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D’OPERACIÓ DE LA BÀSCULA,
CONTROL D’ACCESSOS I DEL SERVEI AUXILIAR
DE CONTROLADOR

Plec de clàusules aprovat:

Acord del Consell d’Administració 29/03/19

Pressupost de licitació:

150.960 € (més IVA). Comprèn 1 anualitat

Valor estimat del contracte:

603.840 € (més IVA). Comprèn 4 anualitats

Procediment:

Obert

Termini màxim per participar:

S’indicarà en el Perfil del Contractant
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’OPERACIÓ DE LA BÀSCULA, CONTROL
D’ACCESSOS I DEL SERVEI AUXILIAR DE CONTROLADOR
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC
1.1 El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules
administratives particulars d’aquest mateixa licitació amb l’objectiu establir les
condicions tècniques.
1.2 L’objectiu del present Plec de prescripcions tècniques el constitueix la formalització,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada de la prestació dels
serveis d’operació de la bàscula, del control d’accessos a la Planta Mecànic Biològica
de Botarell i del servei auxiliar de controlador per a les instal·lacions de la Planta de
Compostatge i de la Planta Mecànic Biològica de Botarell.
Les funcions a realitzar comprenen el servei d’operació de la bàscula i control
d’accessos i el servei auxiliar de controlador. El primer ha de cobrir les 24 hores al dia i
serà referit als 365 dies de l’any. Les funcions són bàsicament les del control d’accés i
control de bàscula: obrir i tancar la barrera d’accés de l’entrada principal de la planta,
control de pesatge de vehicles i gestió de bàscula, tant a l’entrada dels camions com a
la sortida, introducció i gestió de dades al sistema informàtic, notificació d’incidències,
cooperació en cas d’emergència o evacuació. La funció de la prestació del servei auxiliar
de controlador ha de cobrir l’horari de dilluns a divendres de 22 hores fins a 6 hores del
matí i els dissabtes i els diumenges 24 hores.
1.3 L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que la seva divisió comportaria
una difícil execució des del punt de vista tècnic ja que les dues prestacions del contracte,
per una banda, el servei d’operació de la bàscula i el control d’accessos i per l’altre
banda, el servei auxiliar de controlador, han d’estar coordinades qüestió que es podria
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i per l’execució d’una pluralitat de
contractistes diferents (article 99.3.b LCSP)
1.4 En el cas que no es diferenciï en el pressupost que enviïn les empreses en la seva
oferta, s’entendrà que l’oferta inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA).
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
2.1. FUNCIONS GENERALS
a. Control d’accés i control de bàscula.
b. Obrir i tancar la barrera d’accés de l’entrada principal de la Planta Mecànic Biològica.
c. Control de pesatge de vehicles i gestió de bàscula, tant a l’entrada dels camions com
a la sortida.
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d. Introducció i gestió de dades al sistema informàtic.
e. Notificació d’incidències.
f. Cooperació en cas d’emergència o evacuació.

2.2 FUNCIONS ESPECÍFIQUES
a. Prestar les funcions que constitueixen l’objecte del contracte de forma continuada i
initerrompuda durant els 365 dies a l’any i durant les 24 hores al dia, sense la
possibilitat de subcontractar els serveis.
b. Subrogació del personal procedent de l’anterior contractista que sigui procedent,
respectant els drets econòmics i laborals legítimament adquirits. La relació de
personal figura en el Plec de clàusules administratives particulars.
c. El contractista ha de mantenir vigents les assegurances obligatòries durant tot el
contracte, segons figura en l’apartat de solvència econòmica i financera del Plec de
clàusules administratives particulars.
d. El contractista ha de mantenir vigent l’alta en el corresponent Registre d’empreses
del sector, segons figura en l’apartat de solvència econòmica i financera del Plec de
clàusules administratives particulars.
e. Formar el personal al seu càrrec amb els cursos que siguin necessaris per a
desenvolupar aquestes funcions.
f. Uniformar el personal adscrit al contracte i atorgar els mitjans i els recursos
necessaris.
g. Els trasllats del personal fins a les instal·lacions de la Planta de Botarell estan
repercutits en el preu.
2.3 CARACTERÍSTIQUES RESPECTE AL SERVEI D’OPERACIÓ DE LA BÀSCULA I
CONTROL D’ACCESSOS
a. 1 auxiliar per torn.
b. Tres torns de 8 hores, de 6:00 a 14h, de 14h a 22h, i de 22 a 6h. Servei 24 hores, 7
dies a la setmana
Actualment treballen amb model de torn europeu, 7 -2, 7-2, 7-10, amb vacances
incloses.
L’equip actual està format per 5 treballadors titulars amb experiència i formació en el
servei.
c. Les funcions a realitzar són bàsicament les del control d’accés i control de bàscula:
obrir i tancar la barrera d’accés de l’entrada principal de la planta, control de pesatge
i gestió de bàscula, tant a l’entrada dels camions com a la sortida, introducció i gestió
de dades al sistema informàtic, notificació d’incidències, cooperació en cas
d’emergència o evacuació.
2.4 CARACTERÍSTIQUES RESPECTE AL SERVEI AUXILIAR DE CONTROLADOR
a. 1 auxiliar per torn.
b. 1 torn de 8 hores, de 22 a 6h,de dilluns a divendres, dissabtes tarda i diumenges i
festiu servei 24 hores
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c. Les funcions a realitzar són bàsicament: realitzar rondes de control de presència en
tota la instal·lació, que inclou la planta de Compostatge i la Planta Mecànic Biològica,
notificació d’incidències, cooperació en cas d’emergència o evacuació.
d. El vehicle que s’ha d’utilitzar per a realitzar el servei l’aporta Secomsa Gestió, SL.
CLÀUSULA 3. FUNCIONS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte, tal i com s’estableix en el Plec de clàusules administratives
particulars, és el Sr. Alexis Rodríguez, responsable econòmic financer de l’empresa
Secomsa Gestió.
Les seves funcions, a banda de les establertes en l’article 62 LCSP, són:
-

-

Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte
Adoptar les decidions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar una correcta realització de la prestació pactada, de conformitat amb
el Plec de clàusules administratives particulars
Exigir l’existència dels mitjans i organització necessaris per a l’elaboració dels
reballs i la prestació dels serveis en cadascuna de les seves fases.
Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels treballs i
els serveis.
Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels
treballs i dels serveis i la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la
representació de l’empresa contractista, assistida d’aquells especialistes de la
mateixa que tinguin alguna intervenció en l’execució del treball i/o del servei.
Interpretar el Plec de prescripcions tècniques i altres condicions tècniques
establertes en el contracte o en disposicions oficials.
Subscriure juntament amb el contractista, l’acta d’inici de la prestació del servei.
Expedir, si escau, les certificacions parcials i conformar les factures
corresponents als treballs / serveis realitzats segons els terminis d’execució i
abonament que s’hagin acordat.
Emetre els informes d’avaluació dels serveis amb la periodicitat que s’estableixi.
Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament
dels treballs i / o dels serveis.
Elaborar l’informe – proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la
finalització o pròrrogies del contracte.
Elaborar l’informe – proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la
imposició i quantia de penalitzacions al contractista.
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals.
Subscriure juntament amb el contractista l’acta de recepció de la prestació del
servei, en el termini d’un mes des de la finalització de la mateixa.
Una vegada finalitzat el contracte, li correspondrà informar sobre la procedència
de la devolució de la garantia definitiva constituïda pel contractista.
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-

Verificar periodicament els documents acreditatius del compliment de les
obligacions del cotnractista en matèria de seguretat social, de seguretat i higiene
en el treball i la vigència de les pòlisses d’assegurances, amb el suport dels
departaments corresponents.

CLÀUSULA 4. MITJANS HUMANS
Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al
personal adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició
d'empresari d'acord amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloentse qualsevol tipus de relació laboral entre SECOMSA GESTIÓ i aquest personal, no
podent per això exigir per part de SECOMSA GESTIÓ cap tipus de responsabilitat com
a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa adjudicatària i els seus
treballadors.
Les regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista, de manera
genèrica, es troben relacionades en el Plec de clàusules administratives particulars.
CLÀUSULA 5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de
qualsevol classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la
realització de l’entrega del material.
Correspon a l'empresa adjudicatària la sol·licitud, gestió i obtenció, per la seva exclusiu
compte i càrrec, de tots els permisos i llicències que siguin necessàries per a la
realització de l’execució de l’adjudicació.
Si es produeix alguna incidència en els equips i/o maquinària llogada i en el moment de
comunicar o solventar la incidència, el personal de l’empresa adjudicatària es troba en
situació de vaga o de qualsevol altre causa imputable aliena a SECOMSA GESTIÓ,
donarà lloc a indemnització a favor d’aquesta. Això sense perjudici d'exigir la reparació
dels danys que s’haguessin pogut produir.
L'empresa adjudicatària en cada cas, haurà de disposar de les llicències, permisos,
autoritzacions i drets necessaris dels titulars de les patents, models, marques de fàbrica
corresponents, si n’hi hagués, corrent del seu exclusiu compte el pagament dels drets i
indemnitzacions per aquests conceptes.
L'empresa adjudicatària serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
intel·lectual, industrial i comercial, de tal manera que si es produís qualsevol reclamació
contra l'empresa amb fonament en la infracció de les obligacions prescrites en el
paràgraf precedent, assumirà les despeses de defensa judicial o extrajudicial que
s'ocasionin a l'empresa per tal motiu.
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