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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I
DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR

1. Àmbit
L’àmbit del sistema objecte de la supervisió i control comprèn l’EDAR de sa Coma i les
xarxes d’aigües residuals, pluvials i regenerades municipals, incloses les estacions de
bombeig i totes les instal·lacions auxiliars.
2. Objecte del servei













Supervisió i control del compliment de les condicions contractuals del servei de
manteniment, conservació i explotació de l’EDAR i les xarxes d’aigües residuals i
regenerades municipals per part de l’empresa contractista d’aquest servei (UTE
FACSA-COEMSA), incloent el seguiment sobre les millores aportades o que ha
d’aportar l’empresa contractista.
Seguiment i informes sobre les avaries que sorgeixin en qualsevol punt de les
instal·lacions i xarxes, aprovant tècnicament, si escau, les mesures a adoptar.
Comprovació i, si escau, aprovació tècnica dels pressuposts i les factures de l’àrea
de sanejament i depuració que es presentin per proveïdors de béns i serveis a
l’empresa municipal contractant.
Detecció i informació a l’empresa municipal contractant de noves necessitats
(reparacions, reformes o noves actuacions) en el sistema de sanejament i depuració.
Sol·licituds i informes d’ofertes d’estudis, projectes i subministraments d’equips per a
l’empresa municipal contractant, en l’àmbit del sistema de sanejament i depuració.
Supervisió d’estudis i projectes de l’àrea de sanejament i depuració, incloent en cada
cas la redacció de l’informe de supervisió establert a l’article 125 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, quan aquest informe sigui preceptiu.
Tramitació d’expedients i reclamacions de les despeses indemnitzables del servei de
sanejament i depuració al Govern de les Illes Balears, d’acord amb la Llei del cànon
de sanejament i els decrets i ordres derivats.
Assistència a les reunions internes i externes relacionades amb el servei de
sanejament i depuració, quan ho sol·liciti l’empresa municipal contractant.

3. Limitacions
Aquest és un servei de consultoria professional individual, que no inclou eventuals costs de
preses de mostres, analítiques, serveis topogràfics, d’advocats o altres professionals.
Tampoc s’inclouen costs de visats d’informes.
Pel que fa a les analítiques d’aigües el servei no inclou la realització de les mateixes, sinó el
control de les que s’efectuen en els terminis reglamentaris i l’informe sobre els resultats i el
compliment o no compliment dels requisits reglamentaris i contractuals; i, en el cas de no
compliment, les possibles causes, conseqüències i remeis.
Pel que fa a la tramitació d’eventuals reclamacions al Govern de les Illes Balears per les
despeses indemnitzables, el servei inclou la preparació dels informes tècnics que han de
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servir de base a les mateixes, però no les actuacions i honoraris d’advocats o altres
professionals.
4. Forma de prestació del servei
Es faran totes les visites necessàries a l’empresa municipal contractant i a les instal·lacions
de sanejament i depuració per complir els objectius d’aquest servei, i indispensablement,
com a mínim, una visita setmanal de forma regular.
Es redactaran i lliuraran informes sobre els continguts del servei, com a mínim amb
periodicitat mensual, si bé en casos d’urgència, especials, o de reclamacions de despeses
indemnitzables, es faran tots els informes addicionals que siguin necessaris. Els informes es
presentaran en format paper i en format PDF.

