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1

ANTECEDENTS

Des del dia 1/03/2019, ATL - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat gestiona el
servei d’abastament d’aigua potable en alta.
ATL té com a principal objectiu el subministrament d’aigua en alta a les comarques
de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme,
la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el que representa uns 1.800 km2
i una població abastida del voltant de 4,5 milions d'habitants, així com també tota
la indústria i els serveis que estan establerts en aquest territori.
Aquest objectiu s’ha d’assolir complint uns criteris de gestió estrictes que permetin:
● Optimitzar la disponibilitat d'aigua potable, així com la seva qualitat, en els
punts de subministrament, gestionant equitativament les demandes en
qualsevol circumstància.
● Minimitzar l'impacte negatiu de les operacions, incloent la utilització dels
recursos, en el medi ambient, realitzant una gestió compromesa amb
aquest.
● Aplicar correctament i optimitzar els recursos financers disponibles.
● Integrar en totes les operacions de l'empresa els recursos tecnològics que
permetin aconseguir la més alta eficiència en el desenvolupament
d'aquestes.
2

OBJECTIUS

L’objectiu del present document, és el d’establir les condicions tècniques per la
contractació del suport i el manteniment del servei SCADA per un període de 25
mesos. El servei SCADA està format per:

● Centres de Control (CC) basat en Infoplus.21 (Aspentech):
o ETAP Ter a Cardedeu (PTT) (3 servidors)
o ETAP Llobregat a Abrera (PTLL) (3 servidors)
o Xarxa Distribució a Fontsanta (Remotes) (5 servidors)
o Components principals: Infoplus.21, Opcon, Aspen Process Explorer,
SLM License Manager, Driver Aspen ODBC i Driver KepserverEx.
Apache Subversion.
● Centre de Control basat en Intouch/Wonderware (*) (1 servidor):
o ETAP Cardener (La llosa del cavall)
o Components principals: InTouch 2017 R2 i Driver RsLinx Classic
Gateway
● Servei de Telemesura (2 servidors):
o Publicació d’informació selectiva en temps real a organitzacions
externes via protocol OPC UA.
4
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En la següent figura es mostra un quadre de dependències del Servei SCADA a
ATL pels CC basats en tecnologia Aspentech.

Figura 1 - Quadre de dependències

En blau són els conjunt de subserveis que conformen el “Servei SCADA” i que per
tant són l'objecte del suport del present plec de condicions tècniques.
Tots els PLCs són Allen-Bradley (Rockwell Automation).
3
3.1

PRESTACIÓ DEL SERVEI
Abast general

La licitació fa referència a un contracte de serveis desglossats en les següents
modalitats:
○ Manteniment Correctiu
○ Manteniment Preventiu
○ Manteniment Evolutiu

Queda exclòs del contracte qualsevol subministrament de llicència de software, bé
sigui d’ús o de suport tècnic.
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Resum gràfic de l’abast dels serveis/tasques a desenvolupar en el contracte:

Figura 2 - EDT del servei
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Com es pot visualitzar en la

Figura 2 - EDT del servei les tasques estan agrupades en quatre grans paquets
de treball:
1.
2.
3.
4.

Gestió
Manteniment correctiu
Manteniment preventiu
Manteniment evolutiu

La licitació s’ha organitzat en tres lots:
● LOT 1:
a. Gestió,
b. Manteniment Correctiu 24x7
c. Manteniment Preventiu,
d. Manteniment Evolutiu (millores evolutives)
● LOT 2:
a. Manteniment Evolutiu (alta/baixa equips Infoplus)
● LOT 3:
a. Manteniment Evolutiu Millores ETAP Cardener
b. Manteniment Correctiu 8x5: ETAP Cardener

3.2

Gestió

Aquest paquet de treball fa referència a totes les tasques (i lliurables) relacionades
amb la gestió del servei i la transferència de coneixement. Es considera que la
totalitat d’aquestes tasques estan relacionades amb l’abast del Lot 1.
3.2.1 Preparació Marc de treball
3.2.1.1 Inici/Replanteig
Es considera que l’empresa adjudicatària (l’adjudicatari) necessitarà un temps de
preparació abans de poder començar a donar el servei en condicions òptimes.
Aquest període serà d’un mes com es pot visualitzar a la Figura 3 - Cronograma.
Per això es contemplen sessions de replanteig i reunions a les instal·lacions i amb
els tècnics de SCADA del departament d’Automatització i Telecontrol d’ATL per tal
que l’adjudicatari pugui conèixer i assimilar tot l’entorn SCADA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Servidors i CPDs
Centres de control
Xarxa de comunicacions
Aplicacions
Eines de desenvolupament
Estacions d’enginyeria
Sistema de monitorització
Processos interns
Etc...
7
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3.2.1.2 Pla de prestació del servei
L’adjudicatari una vegada hagi tingut accés a tota la informació relacionada amb
l’entorn SCADA d’ATL haurà de presentar un “Pla de prestació del servei”. Aquest
lliurable serà un document amb dos continguts/objectius principals:
1. Demostrar que ha entès i assimilat tot l’entorn SCADA
2. Pla de treball, a on es descriurà de manera detallada com l’adjudicatari
realitzarà el servei:
a. Eines
b. Infraestructura
c. Procediments
d. Gestió dels canvis
e. Tasques
f. Equip de treball
g. Pla de riscos
h. Plantilles informes de seguiment
i. Metodologia del traspàs de coneixement
j. Canals de comunicació
k. Documentació
l. Etc...
Es generaran tantes versions del document com siguin necessàries fins assolir la
necessària validació per part del gestor del contracte a ATL, la qual donarà via
lliure per iniciar la prestació del servei.
3.2.1.3 Infraestructura
l’adjudicatari haurà de preparar la infraestructura necessària per la prestació del
servei, com per exemple:
●
●
●
●

Alta telèfons mòbils de guàrdia
Adquisició i configuració de PC portàtil i/o servidors
Entorn de desenvolupament a les oficines de l’adjudicatari
Etc...

3.2.1.4 Creació/Formació equip
L’adjudicatari haurà de crear i formar l’equip de tècnics amb els diferents rols
(coordinador del servei, consultor(s), tècnics de guàrdia i operadors de
monitorització).
3.2.2 Seguiment
3.2.2.1 Informes/Reunions de seguiment
Es generaran informes i reunions de seguiment amb una freqüència mínima
trimestral. En aquestes reunions es presentaran informes amb el següent
contingut orientatiu:
●
●
●
●
●

Incidències i actuacions relacionades
Problemes i actuacions relacionades
Tasques no ordinàries realitzades
Canvis en l’arquitectura
Idees de millora (tecnològiques i/o operacionals)
8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PELS “SERVEIS DE MANTENIMENT SCADA PER ATL – ENS
D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT” SC21/000047

●
●
●
●

Dashboard amb indicadors del servei (prestat per l’adjudicatari a ATL)
Lliçons apreses
Objectius principals pel proper període
Altres...

3.2.2.2 Transferència de coneixement
Cada vegada que es faci un canvi en l’arquitectura tecnològica de l’entorn de
l’SCADA d’ATL, es farà una transferència de coneixement als tècnics d’ATL.
Aquesta transferència de coneixement estarà formada per una documentació (en
format editable: MS Office o Google Docs) i per sessions in situ a les oficines
d’ATL. L’objectiu d’aquesta transferència es la de capacitar plenament als tècnics
d’ATL com administradors de l’entorn SCADA d’ATL.
3.2.3 Traspàs servei
En la fase final del contracte es preveu una transferència de coneixement cap a
una tercera empresa en cas hipotètic de que ATL licités un nou contracte de
manteniment i l’empresa adjudicatària fos una tercera. L’objectiu d’aquesta
transferència es la de capacitar plenament als tècnics d’una tercera empresa com
administradors de l’entorn SCADA d’ATL.
Aquesta transferència es farà mitjançant una documentació i una sèrie de sessions
de formació in situ a les oficines d’ATL. L’esforç necessari per aquestes tasques
s’implementaria mitjançant una bossa d’hores a demanda del coordinador d’ATL
fins a un màxim de 80 hores.
3.3

Manteniment Correctiu

3.3.1 Suport 24x7 davant incidències
El servei de suport està orientat a garantir el funcionament del servei davant
qualsevol incidència que afecti al maquinari o al programari de SCADA i per tant
al seu bon funcionament. És el responsable de resoldre qualsevol incidència sobre
el sistema.
S’hauran de resoldre les incidències pròpies del Servei SCADA i també minimitzar
l’impacte d’aquelles incidències (sempre que la tecnologia i el coneixement ho
permeti) originades per manca de serveis externs (veure Figura 1 - Quadre de
dependències).
S'entén per “incidència” una interrupció no planificada del servei o d’una
disminució de la seva qualitat (present o futura).
La gestió d'incidències es podrà fer de forma remota. Quan això no sigui possible
les intervencions es faran “in situ”.
En general el temps de resposta a la incidència (TRI) ha de ser immediat.
Temps que transcorre des de que es rep una trucada d’un usuari i comunica amb
el tècnic de manteniment.
En general el Temps assistència a una incidència (TAI), és a dir, el temps d’inici
de l’actuació (remotament o “in situ” si l’accés remot no està disponible) ha de ser
menor de quatre hores des de que la incidència és comunicada.
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En general el temps màxim de diagnòstic i resolució d’una incidència crítica
objectiu serà de 4 hores després de l’avís.
L’horari de cobertura del servei de suport serà de 0 a 24h de forma ininterrompuda
de dilluns a diumenge tots els dies de l’any.
El servei de suport per Telemesura haurà de tenir els mateixos SLAs. La
interlocució i coordinació tècnica amb el departament tècnic de les organitzacions
externes davant una incidència o un problema serà responsabilitat de
l’adjudicatari.
El servidor de versions (SVN) es considera important però no crític i per tant els
acords de nivell de servei (Service Level Agreements, SLAs) no seran els
mateixos que el del servei SCADA principal.
El CC de control de l’ETAP Cardener està en fase de consolidació i posta en
marxa, donat el seu estat provisional i la seva ubicació, l’àmbit del servei per
aquest CC tindrà unes particularitats diferents que es poden visualitzar en la
següent taula.
La concreció dels SLAs exigits per cada tipus d’aplicació associada als diferents
lots es pot consultar a la Taula 1.
LOT 1
SLAs

LOT 3

CC ETAP PTT
CC ETAP PTLL
CC Distribució
Telemesura

TRI

●
●

TAI

●
●

Objectiu
Temps
màxim de
diagnòstic
i resolució

●
●

Servidor SVN

CC ETAP CARDENER

Immediat
24x7: 0 a 24h de
forma
ininterrompuda
de dilluns a
diumenge tots els
dies de l’any
< 4 hores
24x7: 0 a 24h de
forma
ininterrompuda
de dilluns a
diumenge tots els
dies de l’any

●
●

Immediat
8x5: Durant
l'horari general
d’empresa d’ATL

●
●

8 hores
8x5: Dies laborables
a la ciutat de
Barcelona i durant
l'horari general
d’empresa d’ATL

●
●

< 4 hores
8x5: Durant
l'horari general
d’empresa d’ATL

●
●

< 3 dies laborables
8x5: Durant l'horari
general d’empresa
d’ATL

< 4 hores
24x7: 0 a 24h de
forma
ininterrompuda
de dilluns a
diumenge tots els
dies de l’any

●
●

< 4 hores
8x5: Durant
l'horari general
d’empresa d’ATL

●
●

< 3 dies laborables
8x5: Durant l'horari
general d’empresa
d’ATL

Taula 1 - Temps de resposta manteniment correctiu - Lot 1 i Lot 3
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3.3.2 Suport 24x7 davant actuacions programades
Es pot donar la situació que per exigències dels serveis, es planifiquin actuacions
de manteniment preventiu fora del horari general per part d’altres departaments
d’ATL responsables de serveis base de l’SCADA (veure Figura 1 - Quadre de
dependències), per exemple:




Desconnexió de l’alimentació elèctrica al CPD
Canvi de host (hardware dels servidors)
Modificacions en els elements de networking

El servei comprés en aquesta licitació (Lot 1) compren l’assistència in situ o
remota per fer atur controlats dels sistemes SCADA així com d’arrancades i/o
validacions exhaustives del servei SCADA per validar que tot està normalitzat
després de l’actuació.
3.3.3 Problemes
Dins de l’abast del Lot 1, i aplicant als serveis reflectits en la Taula 1, davant
qualsevol incidència es buscarà la causa i si aquesta pot tornar a repetir-se, es
tractarà com un problema a resoldre o a mitigar.
Per tant s’haurà de realitzar un anàlisi de cada problema i implementar la solució
per tal d’abolir-la (o bé per mitigar la seva aparició i/o el seu impacte en el futur).
En el cas de que la solució d’un problema impliqui reprogramació o reconfiguració,
el desplegaments es farà seguint un procediment de ”gestió del canvi”
L’adjudicatari haurà de lliurar les fonts en cas de que hi hagin canvis en la
configuració.
Tots els serveis dins del Manteniment correctiu, inclosa la resolució de problemes,
son feines que no es poden estimar en quan a l’esforç/temps de dedicació amb
exactitud, donat la incertesa que té el dia a dia del centre de control. Es
considerarà un preu fix i una tarifa plana (unitats mensuals de prestació del servei)
per donar cobertura a totes les tasques i actuacions que s’hagin d’implementar
(resolució de problemes) durant el temps de prestació del servei. Veure Taula 6.
Eina de ticketing: L’eina de ticketing per fer un seguiment de les incidències i els
problemes es decidirà a l’inici del projecte entre dues opcions, la decisió serà
presa pel coordinador d’ATL a partir de:
o Eina de ticketing pròpia d’ATL
o Eina de ticketing aportada per l’adjudicatari (si s’escau)
3.4

Manteniment Preventiu

L’objectiu del manteniment preventiu és el de realitzar tasques periòdiques
d’actuació i/o d’observació per tal de que els sistemes estiguin sempre en optimes
condicions i lliures d’incidències, o que si aquestes es produeixen es puguin
detectar aviat per minimitzar l’impacte en el servei.
Tots els serveis dins del Manteniment preventiu son feines que no es poden
estimar en quan a l’esforç/temps de dedicació amb exactitud, donat la incertesa
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que té el dia a dia del centre de control. Es considerarà un preu fix i una tarifa
plana (unitats mensuals de prestació del servei) per donar cobertura a totes les
tasques i actuacions que s’hagin d’implementar, veure Taula 6. El tipus de
tasques a realitzar són explicats en els següents apartats.
3.4.1 Monitorització
L’objectiu de la monitorització es vigilar els equips (maquinari) i els serveis
desplegats (programari) alertant de qualsevol comportament no desitjat.
ATL disposa d’un sistema (Nagios XI) que enregistra els valors dels principals
paràmetres de l’SCADA. Mitjançant aquesta eina es fa el seguiment del sistema i
es generen les corresponents notificacions en el cas que les dades obtingudes
estiguin fora dels límits establerts. El sistema de monitorització constituirà el marc
de referència per la gestió dels incidents i les anomalies detectades. Les tasques a
realitzar i la seva freqüència es llisten a continuació:
TASCA

DESCRIPCIÓ

Recepció d’alertes de
Nagios XI

Recepció per email, processament de les
notificacions de Nagios XI i inici actuació de la
resposta pertinent.

Monitorització de
totes les variables a
Nagios XI

Consulta a Nagios XI, per tal de detectar possibles
comportaments anòmals no detectables en les alertes
automàtiques, per exemple:
 Pujada brusca de la càrrega de la
CPU però sense arribar-se al llindar
de càrrega màxima.
 Increment brusc (o constant) de l’ús
de la RAM.
 etc…
i inici actuació de la resposta pertinent davant
qualsevol anomalia detectada
Consulta a Nagios XI i a Infoplus per tal de detectar
errades de comunicacions recurrents amb certs PLCs i
buscar solucions a les causes d’aquests problemes i/o
reportar als responsables externs del Servei de
Comunicacions amb els PLCs.

Seguiment
comunicacions OT

Revisió dels logs

FREQÜÈNCIA
Contínuament en Horari
general d’empresa (HGE)
d’ATL. Les notificacions
rebudes fora de de l’HGE
s’hauran de processar a
l’inici de la propera jornada
laboral de l’HGE.

Diàriament en dies laborals
del HGE.

Setmanal

Revisar logs per detectar problemes o
comportaments anòmals no detectables en les alertes
ni en les variables representades a Nagios XI, per
exemple, i com a mínim:






Visor d’events del Sistemes Operatius
Logs de Kepserver

Quinzenal

Logs d’Aspentech
Eines de backup

L’adjudicatari analitzarà els logs i trobarà el significat
de cada error o avís, iniciant si escau l’actuació per
Taula 2 - Tasques de Monitorització (Manteniment preventiu) - Lot 1
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La monitorització és una eina per supervisar l’estat correcte dels sistemes,
l’adjudicatari haurà de trobar la causa de totes les alertes rebudes (encara que
hagi arribat la seva desactivació). En cas de detectar-se anomalies (per
notificacions de l’aplicació o per observació de les variables), és possible que
aquesta detecció recomani fer alguna actuació per solucionar-la, la resolució
d’aquesta actuació serà implementada per l’adjudicatari si el component a
modificar estar inclòs en el conjunt de components del servei SCADA. En cas de
que l’actuació s’hagi de fer sobre un component d’un servei extern (gestionar per
un altre departament d’ATL o per una tercera empresa), l’empresa adjudicatària
serà la responsable de la notificació de l’anomalia al responsable extern,
mantenint informat també al gestor del contracte a ATL.

3.4.2 Tasques periòdiques
A continuació, es detalla totes les taques periòdiques dins del manteniment
preventiu. Algunes d’elles tindran una periodicitat coneguda i d’altres dependran
de diferents causes (disparadors o triggers) que activaran la seva execució:
● Upgrade de les versions d’aplicació:
○ Aplicacions afectades (Lot 1 llevat indicació):
■ Kepserver
■ Infoplus.21 (i la suite completa d’Aspentech que s’utilitza a
ATL)
■ CIM I/O
■ Process Explorer
■ SLM Manager
■ Intouch (Lot 3)
■ RSLinx Classic Gateway (Lot 3)
○ Disparador dels upgrades:
■ Davant un error en la versió instal·lada que es soluciona en
una versió nova
■ Davant una nova funcionalitat (necessària o convenient per
ATL) no present en la versió instal·lada però disponible en una
versió nova.
■ Davant el fi del manteniment i el suport per part del fabricant
del software per considerar la versió instal·lada com legacy
(obsoleta)
○ Qualsevol upgrade es farà mitjançant una gestió del canvi que
permeti minimitzar els riscos de la instal·lacions de les noves
versions.
● Updates de les versions dels Sistemes Operatius :
○ Es tracta de canvis menors de versions dels Sistemes operatius
(com pegats de seguretat)
○ Disparador dels upgrades en funció de la criticitat:
■ Upgrade periòdic: Cada 6 mesos.
■ Upgrade crític: Immediatament.
○ Es considera que un upgrade es crític quan generi una vulnerabilitat
en la seguretat del centre de control i que no hi hagi manera de
minimitzar el seu impacte. El nivell de criticitat serà fixat per part del
CISO d’ATL (Chief Information Security Officer).
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● Updates del Sistemes Operatius
○ Es tracta de canviar el producte del Sistema Operatiu (per exemple
de Windows Server 2008 a 2016)
○ Disparador dels canvis:
■ Davant el fi del manteniment i el suport per part del fabricant
del software del SO per considerar la versió instal·lada com
legacy (obsoleta)
■ Davant la incompatibilitat entre les noves versions de les
aplicacions (Upgrade de les versions d’aplicació) i les versions
dels sistemes operatius instal·lats.
○ Qualsevol upgrade es farà mitjançant una gestió del canvi que
permeti minimitzar els riscos de la instal·lacions de les noves
versions.
● Radar tecnològic (new releases i vulnerabilitats):
○ Es tracta d’estar assabentats de les noves versions del productes
utilitzats en quan a noves funcionalitats i resolucions d’errors (Lot 1
llevat indicació):
■ Aspentech: aspenONE® Manufacturing & Supply Chain Suite
■ Kepware: KepserverEx
■ Wonderware: Intouch (Lot 3)
■ Rslinx: RSLinx Classic Gateway (Lot 3)
○ Cada vegada que el fabricant comuniqui una nova versió,
l’adjudicatari analitzarà la mateixa i farà un anàlisis de les “releases
notes” focalitzant en els usos i interessos concrets que fa ATL
d’aquest productes. En un termini màxim de tres setmanes, es
generarà un comunicat informant de les novetats particulars que
podrien afectar a ATL i dels beneficis que tindria realitzar
l’actualització.
○ Com a mínim cada 6 mesos es consultarà les llistes oficials
publiques de vulnerabilitats de cyberseguretat conegudes, CVSS
(Common Vulnerability Scoring System) que apliquin als components
utilitzats (veure llistat previ en aquest mateix apartat). Aquestes
llistes permeten conèixer les vulnerabilitats i el seu nivell de criticitat.
L’adjudicatari haurà de consultar com a mínim la documentació del
propi
fabricant
i
també
llistes
independents
com
https://www.cvedetails.com/ i/o similars. Es realitzarà un informe
després de realitzar aquesta consulta a on, en cas de trobar
vulnerabilitats, s’analitzarà cada una d’elles pel cas concret del
Telecontrol d’ATL (nivell de criticitat d’ATL i proposta de mitigació si
escau).
● Activacions renovacions llicències:
○ Cada vegada que ATL faci una renovació o ampliació d’alguna de les
següents llicències, això implicarà la seva activació en el servidors,
aquesta feina d’instal·lació/activació la realitzarà l’adjudicatari:
■ Aspentech: aspenONE® Manufacturing Execution Systems
suite (Lot 1)
■ Kepware: KepserverEx (Lot 1)
■ Wonderware: Intouch (Lot 3)
■ Rslinx: RSLinx Classic Gateway (Lot 3)
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●

●

●

●

●

○ El procés d’adquisició de llicències de suport i/o ús queda fora de
l’abast d’aquest contracte.
Proves activació contingència:
○ Es tracta de verificar que el(s) pla(ns) de contingència són viables i
funcionals
○ Es farà un simulacre d’uns dels centre de control cada any
Proves restauració backups:
○ Es tracta de verificar que els backups dels servidors i/o aplicacions
són viables i funcionals.
○ Es farà una restauració per cada tipus de servidor cada any:
■ Servidor de Base de Dades en temps real (SCADA)
■ Servidor de comunicacions
■ Servidor auxiliar (Llicències o SVN)
Proves dels elements redundants
○ Una vegada al mes es verificarà que la configuració dels elements
redundants es idèntica.
○ Una vegada cada sis mesos, i per aquells elements redundants que
estan sempre funcionant amb distribució de carrega, es verificarà
que el repartiment de la carrega es homogènia.
○ En el cas de que algunes de les redundàncies no s’utilitzin
habitualment, es forçarà la seva basculació dos vegades a l’any per
verificar el seu funcionament (i posterior normalització).
○ En els cas de que els elements redundants estiguin funcionant
sempre amb una repartició de la distribució de carrega, es forçarà el
100% de la carrega a cada un dels components mínim d’un cop a
l’any per verificar el seu funcionament i la seva capacitat (després de
cada prova es normalitzarà la distribució de càrrega)
Reinicis del components:
○ Es definirà una política de reinicis per tots el servidors, seran reinicis
preventius per tal de “resetejar” tots els serveis, registres de
memòria, etc....minimitzant l’impacte del deteriorament de les
aplicacions o sistemes operatius pel pas del temps. No serà
necessari fer aquest reinicis específics si ja s’han fet reinicis dins de
les accions precedents explicats en aquest apartat. El període màxim
per tenir un servidor continuadament en marxa sense reinici serà de
6 mesos.
Supervisió de la configuració:
○ Es definirà una política de supervisió de la configuració per tal de
detectar si hi ha discrepàncies entre les configuracions instal·lades i
els repositoris de les configuracions (p.e. servidor SVN) i la
documentació (p.e. esquemes d’arquitectura). En cas de que no es
pugui automatitzar aquesta supervisió es realitzarà un contrast
manual un mínim d’un cop cada 6 mesos per a cada
component/aplicació.

Eina de ticketing: L’eina de ticketing per fer un seguiment de les tasques de
manteniment preventiu es decidirà a l’inici del projecte entre dues opcions, la
decisió serà presa pel coordinador d’ATL a partir de:
● Eina de ticketing pròpia d’ATL
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● Eina de ticketing aportada per l’adjudicatari (si s’escau)

3.5

Manteniment Evolutiu

Dins del manteniment evolutiu es consideren dos tipus d’actuacions:
● Millora continua:
o Millores funcionals.
o Millores d’arquitectura.
o Millores de procediment.
● Altes/Baixes:
o Altes/baixes d’equips.
o Altes/baixes d’instal·lacions.
o Modificacions sobre equips ja funcionant.
Aquestes actuacions es faran sota el marc de tres bosses d’hores limitades a:
● Bossa d’hores de Millora continua en entorn Infoplus: 832 hores (1 dia per
setmana de mitjana durant la prestació del servei) [Lot 1]
●
Bossa d’hores de Altes/baixes en entorn Infoplus: 1664 hores (2 dies
per setmana de mitjana durant la prestació del servei) [Lot 2]
● Bossa d’hores per Millora continua i Altes/baixes en entorn Intouch - ETAP
Cardener: 832 hores (1 dia per setmana de mitjana durant la prestació del
servei). També inclourà les hores de suport per resolució d’incidències i
problemes i les tasques de manteniment preventiu [Lot 3].

3.5.1 Bossa d’hores Millora continua en entorn Infoplus (Lot 1)
● Hores a implementar: 832 hores
● Els treballs previs a la posta en marxa es podran fer a les oficines de
l’adjudicatari:
o Documentació
o Desenvolupaments
o Proves unitàries
o Etc...
● Posta en marxa presencialment a les oficines del centre de control afectat:
o Centre de Control de Distribució (Remotes)
o ETAP Cardedeu
o ETAP Abrera
ATL disposarà d’un llista de requisits (Product Backlog) a implementar, aquest
llistat serà dinàmic i canviant. Aquest llistat tindrà un camp d’importància” (o
urgència) per ATL i un camp de ’”esforç pressupostat” necessari en hores per
poder fer la seva implementació. El camp “esforç” serà complimentat per l’empresa
adjudicatària. L’empresa adjudicatària anirà implementat requisits del Product
Backlog sempre que disposi d’hores disponibles (encara no gastades respecte al
total de la bossa d’hores contractada).
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La implementació dels requisits s’organitzarà en agrupacions de feina (“sprints”) i
al final de cada entrega l’empresa adjudicatària reportarà el següent:
● “Esforç real” vs “Esforç pressupostat” durant el darrer sprint.
● Hores disponibles pendents vs hores contractades totals (832h)
● Al final de cada sprint, l’empresa adjudicatària podrà factura l’esforç real
(prèvia validació per part d’ATL de l’albarà d’entrega de serveis).
L’agrupació de requisits a implementar en un sprint es realitzarà conjuntament
entre ATL i l’empresa adjudicatària, en tot cas la selecció es farà en base als
següents criteris:
● Importància/Urgència del requisits
● Viabilitat de la validació durant la posada en marxa
● Agrupació de canvis/tasques per aprofitar les sessions de posta en marxa
(doncs pot comportar la coordinació de diferents implicats i moltes vegades
desplaçaments)
● Hores disponibles (pendents d’implementar)
La duració d’un sprint en temps podrà ser més llarg que l’esforç pressupostat, però
l’empresa adjudicatària haurà de fer una previsió de la data d’entrega i aquesta
haurà de ser validada per ATL.
A l’hora de pressupostar l’esforç per poder dur a terme un requisit o en general la
prestació del servei, s’haurà de tenir en compte les següents tasques:
● Desenvolupament del requisit
● Proves unitàries en l’entorn de desenvolupament
● Instal·lació a l’entorn de Pre-producció i Producció
● Redacció del pla de proves per les validacions dels requisits
● Proves d’integració i validació - Posta en marxa
● Informe de resultats de les proves de validació
● Actualització de la documentació (si s’escau)
Els temps de resposta màxims per part de l’empresa adjudicatària hauran de ser
els següents:
●

Inici prestació servei / sessió de replanteig: Període de gràcia inicial de
20 dies laborables des del moment de la formalització contracte.
● Estimació de l’esforç davant un nou item al Product Backlog: 10 dies
laborables
● Inici de les implementacions d’un sprint (item) del Product Backlog una
vegada hagis estat estimat en el seu esforç i posteriorment ATL hagi
demanat la seva implementació: 15 dies laborables.
● Una vegada iniciada la implementació, les tasques han d’estar
implementades i llestes per poder fer la posta en marxa en la duració
estimada + 33% (marge per compensar, per exemple, possibles errades en
l’estimació).
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Taula 3 - Temps de resposta Bossa d’hores Millora continua - Lot 1

(*) Els temps de resposta durant el període del 15 de Juliol al 30
d’Agost, es podran incrementar en 19 dies laborables. Els temps de
resposta durant el període del 20 de Desembre al 6 de Gener, es podran
incrementar en 7 dies laborables.

A mode d’exemple el product backlog d’aquesta bossa d’hores podria tenir
requisits de la següent naturalesa:
● Creació d’un entorn de pre-producció i adaptació del procediment actual de
desenvolupament, posta en marxa i pas a producció.
● Creació d’un entorn de contingència
● Modificació de l’arquitectura actual Drivers de comunicació per augmentar
la redundància actual
● Millores a Nagios XI (incorporar més sondes i incorporar Dashboards i KPIs
amb indicadors en temps reals i sumaritzats de la prestació del servei
(servei prestat per el departament d’Automatització i Telecomandament als
altres departaments d’Operació i Manteniment d’ATL .
● Fiabilitzar l’actual arquitectura del servei de Telemesura (publicació
d’informació en temps real amb altres organismes)
● Altres...
Queda exclòs del contracte qualsevol subministrament de llicència de software, bé
sigui d’ús o de suport tècnic.

3.5.2

Bossa d’hores d’ Altes/Baixes entorn Infoplus (Lot 2)

● Hores a implementar: 1664 hores
● Presencialment a les oficines de l’ETAP Cardedeu
o 2 dies per setmana
o Les setmanes de vacances s’hauran de compensar augmentant la
presencia en les altres setmanes laborals
● Les tasques consistiran en tasques ordinàries i recurrents en els tres
Infoplus actuals segons les necessitats que identifiquin els actuals usuaris
de l’SCADA i o els projectes de renovacions i/o ampliacions dels actius
d’ATL. A mode d’exemple:
o Noves instal·lacions com línies de dosificacions de reactius, dipòsits,
bombaments, arquetes etc....
o Nous equips com un agitador, una vàlvula o un instrument de
mesura, etc.....
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●
●
●

●

o Modificacions d’equips i/o instal·lacions com un nou tipus de
consigna per un bombament, una nova alarma, modificació d’algun
tag (codi i/o descripció, etc....)
o Creació de noves tipologies d’equips (plantilles)
o Modificacions a les pantalles actuals (nou mode de representació o
afegir informació addicional)
o Noves variables elaborades
o Correccions d’errors a nivell de configuració en els SCADAs actuals.
o Consultes tècniques
El calendari de dies d’assistència in-situ es planificarà i es difondrà al
principi de cada mes.
Els tècnics de l’adjudicatari reportaran l’avanç de les feines a l’eina de
ticketing d’ATL.
Per cadascuna de les noves estacions (i/o equips) les tasques en general
són:
o Definició i càrrega en la base de dades dels registres del equips.
Això inclou les seves entrades (senyals analògiques i digitals) i
sortides (ordres i consignes) i la seva historització.
o Interface d’usuari. Implementació de les pantalles sinòptiques
(esquemes dinàmics) corresponents als processos que realitzarà
l’estació i incorporació d’aquests esquemes a la resta del sistema
gràfic.
o Incorporació de noves estacions definides al sistema general
actualment implantat a ATL (sumaris, resums d’alarmes, loggers,
eines de consulta de reports de cabalímetres, altres reports, ...)
o Instal·lació i proves d’integració associades al servei de SCADA
d’ATL
o Posta en marxa coordinada amb el programador de PLCs.
El personal de l’adjudicatari disposarà dels següents recursos
(subministrats per ATL) per tal de poder desenvolupar correctament les
implementacions:
o Accés al software base i les connexions a la xarxa d’ATL.
o Un usuari amb privilegis suficients per el desenvolupament de les
tasques que es tenen que realitzar.
o Accés als SCADA InfoPlus.21 d’ATL.
o Accés a l’eina de ticketing pròpia d’ATL.
o Disposar de suport tècnic i atenció de personal d’ATL en les tasques
que sigui necessari (especificació i definició del sistema, accés a la
base de dades comprovació del correcte funcionament de la càrrega
inicial de dades, ...)
o Ordinadors de desenvolupament que es necessitaran pel
desenvolupament del projecte en un entorn de desenvolupament
adequat (en una oficina, amb connexió Telefónica externa, ...)

3.5.3 Bossa d’hores de Millores ETAP Cardener (Lot 3)
● Hores a implementar: 832 hores
● Els treballs previs a la posta en marxa es podran fer a les oficines de
l’adjudicatari:
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o Documentació
o Desenvolupaments
o Proves unitàries
o Etc...
● Posta en marxa presencialment a les oficines del centre de control afectat:
o ETAP Cardener
● En aquesta bossa d’hores també es repercutiran la dedicació a resoldre
incidències i problemes dins del manteniment correctiu 8x5 associat al
Centre de Control ETAP Cardener. I les tasques periòdiques de
manteniment preventiu que es considerin necessàries.
ATL disposarà d’un llistat de requisits (Product Backlog) a implementar, aquest
llistat serà dinàmic i canviant. Aquest llistat tindrà un camp d’importància (o
urgència) per ATL i un camp de ’”esforç pressupostat” necessari en hores per
poder fer la seva implementació. El camp “esforç” serà complimentat per l’empresa
adjudicatària. L’empresa adjudicatària anirà implementat requisits del Product
Backlog sempre que disposi d’hores disponibles (encara no gastades respecte al
total de la bossa d’hores contractada).
La implementació dels requisits s’organitzarà en agrupacions de feina (“sprints”) i
al final de cada entrega l’empresa adjudicatària reportarà el següent:
● “Esforç real” vs “Esforç pressupostat” durant el darrer sprint.
● Hores disponibles pendents vs hores contractades totals (832h)
● Al final de cada sprint, l’empresa adjudicatària podrà factura l’esforç real
(prèvia validació per part d’ATL de la proposta de facturació).
L’agrupació de requisits a implementar en un sprint es realitzarà conjuntament
entre ATL i l’empresa adjudicatària, en tot cas la selecció es farà en base als
següents criteris:
●
●
●

Importància/Urgència del requisits
Viabilitat de la validació durant la posada en marxa
Agrupació de canvis/tasques per aprofitar les sessions de posta en marxa
(doncs pot comportar la coordinació de diferents implicats i moltes vegades
desplaçaments)
● Hores disponibles (pendents d’implementar)
La duració d’un sprint en temps podrà ser més llarg que l’esforç pressupostat, però
l’empresa adjudicatària haurà de fer una previsió de la data d’entrega i aquesta
haurà de ser validada per ATL.
A l’hora de pressupostar l’esforç per poder dur a terme un requisit o en general la
prestació del servei, s’haurà de tenir en compte les següents tasques:
●
●
●
●
●
●

Desenvolupament del requisit
Proves unitàries en l’entorn de desenvolupament
Instal·lació a l’entorn de Producció
Redacció del pla de proves per les validació del requisit
Proves d’integració i validació - Posta en marxa
Informe de resultats de les proves de validació
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● Actualització de la documentació (si s’escau)
● Temps de desplaçament a l’ETAP del Cardener (si s’escau) (Aquest temps
serà compartit per tots els requisits a implantar en una mateixa sessió de
posta en marxa)
A mode d’exemple el product backlog d’aquesta bossa d’hores podria tenir
requisits de la següent naturalesa:
●
●
●
●
●
●

Exportació de dades històriques al DWH
Nova pantalla resum de l’estat general de la planta
Nous elements a incorporar
Correcció d’errors
Noves pantalles
Altres...

L’empresa adjudicatària podrà utilitzar una part de la bossa d’hores a l’inici del
servei per fer una sessió de replanteig (anàlisi de la documentació, dels fitxers de
configuració, de l’estil i estructura del projecte/ programació, etc) que
posteriorment li permet amb garanties fer un anàlisi de viabilitat i una estimació de
l’esforç dels items del Product Backlog. ATL estima que aquesta sessió per
interioritzar l’arquitectura de l’actual CC i el projecte de l’SCADA no hauria de
representar més de 8-16 hores.
Donat la distància entre l’ETAP Cardener i l’àrea metropolitana de Barcelona en
aquest contracte es contempla que l’adjudicatari pugui factura en conceptes de
dietes i/o desplaçaments fins a un màxim de:
● 12 dietes (per quan el desplaçament impliqui haver de dinar fora de l’àrea
metropolitana de Barcelona)
● 12 desplaçaments per compensar quilometratge i peatges (si s’escau, quan
el desplaçament sigui amb el vehicle de l’adjudicatari)
Queda exclòs del contracte qualsevol subministrament de llicència de software, bé
sigui d’ús o de suport tècnic.
Eina de ticketing: L’eina de ticketing per fer un seguiment de les peticions dins les
tres bosses d’hores (manteniment evolutiu) es decidirà l’inici del projecte entre
dues opcions, la decisió serà presa pel coordinador d’ATL a partir de:
● Eina de ticketing pròpia d’ATL
● Eina de ticketing aportada per l’adjudicatari (si s’escau)
Els temps de resposta màxims per part de l’empresa adjudicatària hauran de ser
els següents:
●

Inici prestació servei / sessió de replanteig: Període de gràcia inicial de
20 dies laborables des de el moment que ATL comunica/adjudica el
contracte mitjançant formalització contracte o enviament comanda.
● Estimació de l’esforç davant un nou item al Product Backlog: 10 dies
laborables
● Inici de les implementacions d’un sprint (item) del Product Backlog una
vegada hagis estat estimat en el seu esforç i posteriorment ATL hagi
demanat la seva implementació: 15 dies laborables.
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●

Una vegada iniciada la implementació, les tasques han d’estar
implementades i llestes per poder fer la posta en marxa en la duració
estimada + 33% (marge per compensar, per exemple, possibles errades en
l’estimació).

Taula 4 - Temps de resposta Bossa d’hores ETAP Cardener – Lot 3

(*) Els temps de resposta durant el període del 15 de Juliol al 30
d’Agost, es podran incrementar en 19 dies laborables. Els temps de
resposta durant el període del 20 de Desembre al 6 de Gener, es podran
incrementar en 7 dies laborables.
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4

CRONOGRAMA

La duració de la prestació del servei serà de 25 mesos. Les activitats s’iniciaran una vegada es firmi(n) el(s) contracte(s), tal
com es mostra en la Figura 3 - Cronograma.
S’estableix una fase prèvia (a la prestació del servei per tal de que l’adjudicatari pugui preparar-se, organitzar l’equip, la
metodologia, etc…..) d’aproximadament un mes de duració.
En la fase final del contracte es preveu una transferència de coneixement cap a una tercera empresa en cas hipotètic de que
ATL licités un nou contracte de manteniment i l’empresa adjudicatària fos una tercera. Aquesta activitat, identificada com a
“Traspàs de Servei” s’haurà de començar abans de la finalització del servei, amb el objectiu de que es solapi l’últim mes de
servei amb el mes de preparació del nou adjudicatari, el objectiu és garantir una continuïtat en el servei sense interrupcion s
entre els dos contractes.

Figura 3 - Cronograma
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5
5.1

RECURSOS
Equip de treball

S’identifiquen els següents rols:
● Coordinador del servei:
o Feines de gestió
o Supervisor de la prestació del servei
o Facturació i seguiment del contracte
● Tècnic 24x7:
o Membre de l’equip de guàrdia 24x7. La persona de guàrdia forma
part d’un calendari rotatiu on totes les setmanes de l’any estan
cobertes per algú de l’equip.
o Expert en les tecnologies involucrades que pot donar una resposta
satisfactòria davant una incidència, en horari 24x7 quan està de
guàrdia.
● Operador de monitorització:
o Tècnic que monitoritza els sistemes i rep les notificacions
automàtiques.
● Consultor especialitzat
o Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives tecnològiques i
coneixedor de les bones pràctiques en el sector per definir i liderar
millores i canvis en els sistemes del Centre de Control d’ATL.
o Tasques de manteniment evolutiu.
Es fa notar que en el llistat previ s’ha parlat de rols i no de persones, és a dir, una
persona pot (o no) desenvolupar més d’un rol.
En la següent (Taula 5) es concreta quins rols son imprescindibles per cada Lot de
la licitació. Pel rol de "Tècnic 24x7", necessari al Lot 1, s’exigeix un mínim de tres
persones concurrents desenvolupant aquest rol.
GESTIÓ,
MANTENIMENT
MANTENIMENT
CORRECTIU,
MANTENIMENT
EVOLUTIU
MANTENIMENT
EVOLUTIU
(Alta/Baixa
PREVENTIU,
Millores ETAP Cardener
Equips Infoplus)
MANTENIMENT EVOLUTIU
(Millores evolutives)

Rols

LOT 1

LOT 2

LOT 3

"Coordinador del servei"

Sí

Sí

Sí

"Tècnic 24x7" - 1º

Sí

"Tècnic 24x7" - 2º

Sí

"Tècnic 24x7" - 3º

Sí

"Operador" - 1º

Sí

"Operador" - 2º
"Consultor"

Sí
Sí

Si

Si

Taula 5 - Equip de treball mínim (per Lots)
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5.2 Actius propis
L’empresa o empreses adjudicatàries hauran de comptar amb els actius propis
necessaris per poder desenvolupar totes les tasques del servei sense haver de
dependre dels actius d’ATL. A continuació s’indiquen els mínims actius a mode de
exemple:

● Llicències de desenvolupament per tots els components amb software:
○ Infoplus.21 (Aspentech) - Lot 1
○ Intouch (System Platform) - Lot 3
● Entorn replicat per desenvolupar/testejar (1 Servidor Infoplus i 2 servidors
Kepserver) - Lot 1
● Accés al suport oficials dels fabricants de software com a integradors (*):
○ Aspentech - Lot 1
○ Intouch - Lot 3

(*) En condicions normals, ATL també disposarà d’accés directe al suport oficial
dels fabricants de software i de les llicències necessàries per poder fer upgrades

6

PENALITZACIONS

Veure apartat de penalitats en el plec de prescripcions administratives.

7
7.1

PRESSUPOST
Resum

S'estableix com a pressupost de licitació la quantitat de TRES-CENTS VINT-IQUATRE MIL QUINZE EUROS (324.015,00 €), IVA exclòs.
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7.2

Pressupost desglossat

LOT 1

Unitats

GESTIÓ
Preparació Marc de treball
Seguiment Tècnic
Traspàs servei (80 hores)
MANTENIMENT
CORRECTIU
Manteniment Correctiu (24x7)
MANTENIMENT
PREVENTIU
Monitorització 8x5
Tasques periòdiques
MANTENIMENT EVOLUTIU
Bossa d'hores - Millora continua Infoplus

Preu/Unitat

Preu alçat
Mesos
Hores

1
24
80

10.875,00 €
566,67 €
51,25 €

Mesos

24

2.916,67 €

Mesos
Mesos

24
24

752,08 €
539,58 €

Hores

832

50,00 €

LOT 2

TOTAL - LOT 1-

171.175,00 €

Preu/Unitat

Preu
104.000,00 €
104.000,00 €

Unitats

MANTENIMENT EVOLUTIU
Bossa d'hores - Alta/Baixa Equips Infoplus

Hores

LOT 3

1664

62,50 €

TOTAL - LOT 2-

104.000,00 €

Preu/Unitat

Preu
5.200,00 €
5.200,00 €
43.640,00 €
43.640,00 €
41.600,00 €
300,00 €
1.740,00 €

Unitats

MANTENIMENT
CORRECTIU
Disponibilitat (8x5) Suport incidències ETAP Cardener
MANTENIMENT EVOLUTIU
Bossa d'hores - Millores ETAP Cardener
Bossa d'hores
Dietes - Dinar
Desplaçament ETAP Cardener (km i peatges)

Preu
28.575,00 €
10.875,00 €
13.600,00 €
4.100,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
31.000,00 €
18.050,00 €
12.950,00 €
41.600,00 €
41.600,00 €

Mesos

24

216,67 €

Hores
Dietes
Desplaçaments

832
12
12

50,00 €
25,00 €
145,00 €

TOTAL -LOT 3-

TOTAL LICITACIÓ (IVA exclòs)

48.840,00 €

324.015,00 €

Taula 6 - Pressupost desglossat

Partides variables fins a un màxim de:
Hi haurà tres partides amb un import màxim però només s’implementaran segons
la necessitat:
● Traspàs servei (Lot 1) - Import màxim preu de licitació 4.100,00€: És una
bossa d’hores d’un màxim de 80 per fer tasques de formació i/o
documentació: 51,25 € / hora. Veure apartat 3.2.3 Traspàs servei.
● Dietes - Dinar (Lot 3) - Import màxim preu de licitació 300,00€: S’han
pressupostat un màxim de 12 dietes de posta en marxa per compensar la
manutenció durant les postes en marxa locals a l’ETAP del Cardener.
● Desplaçaments ETAP Cardener (Lot 3): Import màxim preu de licitació de
1.740,00 €. Els desplaçaments a l’ETAP del Cardener es podran fer en
cotxe d’ATL, conduït per personal d’ATL i sortint des de les instal·lacions de
Fontsanta - Oficines Centrals. Per quan això no sigui possible i com a
mesura de contingència, s’han pressupostat un màxim de 12
desplaçaments amb vehicle i conductor de l’adjudicatari per cobrir les
despeses de quilometratge i de peatge.
26

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PELS “SERVEIS DE MANTENIMENT SCADA PER ATL – ENS
D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT” SC21/000047

7.3

Pla de facturació
● Gestió:
o Preparació Marc de treball: Es facturarà a mes vençut una vegada
hagi estat completament implementat i validat pel coordinador tècnic
d’ATL
o Traspàs servei: Es facturarà a mes vençut una vegada hagi estat
completament implementat i validat pel coordinador tècnic d’ATL
o Seguiment Tècnic: És una tasca de 2 anys i a mes vençut es
facturarà la part proporcional del mes anterior.
● Manteniment correctiu: És una tasca de 2 anys i a mes vençut es facturarà
la part proporcional del mes anterior.
● Manteniment preventiu: És una tasca de 2 anys i a mes vençut es facturarà
la part proporcional del mes anterior.
● Manteniment evolutiu:
o Bossa d’hores: Es facturaran a mes vençut en base a les hores
implementades el mes anterior.

Abans d’enviar la factura, l’adjudicatari generarà un albarà d’entrega dels serveis
implementats i aquest haurà de ser validat/recepcionat pel coordinador tècnic
d’ATL. L’albarà de serveis, en el cas de les bosses d’hores, s’haurà de detallar
les persones, les dates i les tasques realitzades.
Basat en aquesta política de facturació i en base al cronograma (veure Figura 3 Cronograma), i estimant que la firma(es) del(s) contracte(es) seria al final del
segon trimestre de l’any 2021.
Pla de facturació

Lot 1

43.790,71 €

77.800,77 €

49.583,52 €

Període
Total
171.175,00 €

Lot 2

21.915,71 €

51.800,77 €

30.283,52 €

104.000,00 €

Lot 3

10.291,95 €

24.326,44 €

14.221,61 €

48.840,00 €

TOTAL

75.998,37 €

153.927,97 €

94.088,66 €

324.015,00 €
IVA Exclòs

2021

2022

2023

Taula 7 - Pla de facturació

8

SEGURETAT I SALUT LABORAL

Amb la finalitat de donar compliment als requeriments que es deriven de la Llei
31/1995 “Llei de Prevenció de Riscos Laborals” i el Reial Decret 171/2004
“Desenvolupament de l’article 24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació
d’Activitats Empresarials”, ATL i l’empresa adjudicatària dels treballs, en
compliment de l’esmentat Reial Decret, realitzaran la coordinació d’activitats
empresarials. Per això abans de l’inici dels treballs ATL, SA i l’empresa
adjudicatària establiran els mitjans de coordinació que considerin adients en
compliment amb l’art 5 del RD 171/2004.
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L'adjudicatari ha de donar compliment a la normativa interna en matèria de
seguretat i salut que sigui aplicable als treballs contractats.

L’adjudicatari ha de donar compliment a les normes d'actuació mediambiental
aplicables a ATL que se li lliuraran mitjançant la coordinació d'activitats
empresarials. L’adjudicatari serà responsable únic de les agressions que, en els
sentits abans esmentats, i qualsevol altre difícilment identificable en aquest
moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes
utilitzats i reparar els danys causats.

8.1

Altres compromisos

Apart dels compromisos indicats prèviament en el plec de condicions generals,
s’informa dels següents compromisos:
● L’adjudicatari adaptarà la seva jornada laboral a la d’ATL
● Totes les implementacions del projecte (instal·lacions a camp,
modificacions dels equips actuals, afectacions a les comunicacions,
automatització i/o al telecontrol, etc...) estaran supeditades a minimitzar les
afectacions en la prestació del servei de subministrament d’aigua amb els
nivells de servei habituals d’ ATL. Això podria implicar que certes
actuacions s’hagin de planificar en finestres temporals fora de l’horari
normal i/o que certes actuacions planificades s’hagin de posposar en l’últim
moment degut a algun imprevist. L’empresa adjudicatària s’haurà d’adaptar
a aquestes situacions sense que això suposi cap compensació.
● L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’acompliment per part del
seu personal de totes les normes relacionades amb la seguretat i salut
laboral aplicables a la realització dels treballs contractats
● En compliment dels deures en matèria preventiva, l'empresa adjudicatària
haurà d’emprendre les actuacions preventives necessàries en el
desenvolupament dels treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID19. Per això, haurà d'aportar un "Protocol de seguretat enfront al risc
d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de garantir les condicions de protecció
dels treballadors enfront a la COVID 19 i que haurà d'estar validat pel servei
de prevenció del adjudicatària. Aquest protocol l’hauran de complir també
els subcontractistes i la resta d'empreses que intervinguin a l'obra.
● Per altre banda, l'empresa adjudicatària haurà de conèixer i donar
compliment al Pla d'actuació davant el risc de pandèmia per COVID-19
d'ATL on s'identifiquen les mesures que permeten protegir als
treballadors/es d’ATL i s'estableixen els mètodes preventius adients per a
garantir la prestació del servei en qualitat, quantitat i continuïtat
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Sant Joan Despí a data signatura electrònica,
UNITAT SOL·LICITANT
SCADA i Comunicacions
Càrrec: Responsable SCADA i Comunicacions

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Director d'Operació

29

