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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ADJUDICAR L’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA PER AL CONTROL DE GESTIÓ DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ, 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANT 
CELONI 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte té per objecte la realització per part d'un tècnic competent o d’una empresa 
l’assistència tècnica  per al control de gestió del servei d’explotació, conservació i manteniment 
del sistema de sanejament de Sant Celoni, així com el seguiment i consulta de possibles 
incidències durant el període de contractació, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALLS A REALITZAR I DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 
 
2.1 Servei ordinari 
 
Amb la finalitat de portar a terme l’assistència tècnica per al control de gestió del servei 
d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni, es 
realitzaran les següents tasques: 
 
a) Amb caràcter bimensual: 
 
Inspecció de les instal·lacions (EDAR Sant Celoni, bombaments i col·lectors en alta (per aquest 
objecte disposarà de l’assistència i acompanyament del personal directe de l’explotador). 
 
b) Seguiment específic de les aportacions de valor afegit 
 
El contracte per a la prestació del servei de manteniment, conservació i explotació del sistema 
de sanejament de Sant Celoni, de 19/06/2014,  inclou un apartat específic d’aportacions de 
valor afegit per part de l’empresa concessionària, per la qual cosa caldrà informar amb la 
periodicitat que s’escaigui per tal d’assegurar el compliment de les propostes efectuades per 
l’explotador o, en el seu cas, les mesures alternatives que a criteri de l’Ajuntament es proposin 
alternativament. 
 
c) Treballs generals 
 

- Aportacions i seguiment del pla quinquennal 
- Propostes de seguiment de les incidències. 
- Desbordaments o sobreeiximents de les xarxes unitàries. 
- Esponjament dels fangs. 

 
d) Informe bimensual del control  
 
L’informe inclourà, com a mínim, la valoració de: 

- Estat general de conservació de les instal·lacions. 
- Compliment de ratis (elèctric, producció de residus, i consum de reactius). 
- Manual d’operacions i fulls de registre d’autocontrol de l’explotador. 
- Reposicions i Millores efectuades 
- Pla de control analític i resultats obtinguts, tant de la línia d’aigües com dels fangs. 
- Detecció de possibles disfuncions de procés, especialment d’aquelles que puguin 

esdevenir en un empitjorament de les condicions de qualitat de l’efluent 
- Transmissió d’ordres i instruccions a l’explotador. 



- Incidències. Propostes i control de les mesures a adoptar. 
- Conclusions de la valoració general i en relació al grau de compliment dels objectius 

fixats pel plec que regeix la contractació i les aportacions de valor afegit de l’explotació. 
 
2.2 Bossa d’hores/ Servei extraordinari 
 
S’inclou una partida alçada (bossa d’hores) que, en previsió de possibles incidències o 
consultes específiques en relació al servei de sanejament no incloses dins les tasques 
específiques fixades en els apartats anteriors, en funció de les necessitats, i que l’Ajuntament, 
podrà decidir disposar o no, parcial o totalment fins a esgotar la seva quantia prevista, i que 
l’adjudicatari no tindrà cap dret a reclamar la seva realització. 
 
 
 
Sant Celoni, 3 de març de 2016 
 
       Vist i plau 
 
 
 
Marta Miralles       Lluís Obach 
Tècnica       Enginyer municipal 
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