PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
GESTIÓ DEL SERVEI D’ AUXILIAR DE MARINERIA AL PORT DE
PORTBOU
CONSORCI PORT DE PORTBOU
EXPEDIENT:

CPP-1-2017

I. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la gestió del servei d’auxiliar de marineria al Port de
Portbou contractat per l’entitat Consorci Port de Portbou (d’ara endavant CPP).
II. DEFINICIÓ DELS SERVEIS I RECURSOS
El servei és el d’auxiliar de marineria al Port de Portbou sota la direcció de la del Cap
de Serveis del Port.
L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de cada un dels treballadors que
prestin els seus serveis al Port de de Portbou els següents Mitjans Tècnics:
 Uniformes d’estiu i d’hivern.
 Walkies submergibles (amb canal9 i 16) un per cada persona contractada
 Llanternes
 Control de rondes
 Equips de pluja
 Connexió del servei al Centre de control “24 hores” de l’empresa contractista.
III. SUBJECTE DEL CONTRACTE
Podran presentar-se a aquesta contractació qualsevol persona física o jurídica que
reuneixi els requisits legals previstos en la normativa aplicable a les contractacions
administratives i segons el que estableix el plec de clàusules administratives.
IV. MITJANS PERSONALS
L’empresa adjudicatària es compromet a aportar tot el personal necessari i suficient per
a la realització de l’objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del
servei.
Per part de l’empresa adjudicatària, el personal mínim necessari per garantir la prestació
del servei és de 1 auxiliar de servei per torn de 8 h. durant les 24 h. (3 torns de 8 h per
dia, 2 diürns, 1 nocturn ), més l’ampliació de personal per emergències o complements
que es puguin contractar addicionalment, si s’escau, prèvia sol.licitud del Consorci Port
de Portbou.
El treball el portarà a terme personal qualificat, dotat de la formació necessària per a
garantir una correcta prestació dels serveis requerits, amb coneixements de les normes i
sistemes de seguretat, extinció d'incendis i primers auxilis.
A més l’empresa adjudicataria disposarà en cas de necessitat d’un màxim de 2 mariners
per feines de reforç en dies punta, estiu, vacances, etc, disponibles abans de 7 dies. I en
cas d’emergència (inclemència de temps, emergències etc.) en poques hores.

V. HORARI
L’horari bàsic en el que es prestarà el servei és de 24 hores (tres torns de 6:00 a 14:00 h
de 14:00 h a 22:00 h i de 22:00 h a 6:00 h) tots els dies de la setmana, inclosos festius, (i

en ocasions d’emergència nocturna si fos necessari) més les emergències o
complements que es puguin contractar addicionalment, si s’escau, prèvia sol.licitud del
Consorci Port de Portbou. Aquests torns i horaris es podran modificar per les necessitats
del servei a criteri de CPP.
VI. SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa adjudicatària no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la
prestació del servei objecte d’aquesta contractació.
VII.OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
- Prestar el servei per si mateixa, amb continuïtat i regularitat, d’acord amb el calendari
anual i horaris acordats amb el Consorci.
- Garantir la qualitat i l’eficàcia en la prestació del servei.
- Informar de forma immediata al CPP de les incidències que es puguin produir en el
funcionament del servei, per tal de poder corregir les incidències detectades.
- Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del
contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tot el personal
contractat per l’empresa que presti el servei objecte de contracte haurà d’estar
contractat d’acord amb els convenis col·lectius de treball dels corresponents sectors.
- Substituir els auxiliars de forma immediata en el cas de producció de baixes,
vacances, llicències i permisos per tal que no es perjudiqui la prestació del servei
objecte de contracte.
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació del personal haurà
de ser comunicada de forma prèvia al Consorci i caldrà acreditar que la situació laboral
del nou personal contractat s’ajusta a les condicions requerides en aquest plec.
- Facilitar la formació necessària del personal vinculat a la prestació del servei objecte
del contracte durant l’etapa de prestació del mateix.
-El CPP haurà de conèixer en tot moment el personal que presta el servei, i també el
nom adreça, i telèfon per localitzar un responsable de l'empresa adjudicatària mentre
duri el servei contractat.
-L’empresa adjudicatària designarà un responsable coordinador del servei que estarà
localitzable 24 hores durant tota la durada del contracte per les eventualitats del servei.
- Realitzar la supervisió periòdica i un seguiment continuat del servei prestat i de
l’evolució de les persones que hi treballen.
- L’empresa adjudicatària haura de coordinar-se amb el Consorci a efectes prevenció
riscos laborals.
- L’empresa adjudicatària serà responsable del treball realitzat pel seu personal;
executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligada a indemnitzar tots els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del Consorci.
- El CPP no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el personal de l’empresa
adjudicatària, essent a compte de l’empresa la totalitat de les obligacions,
indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivades de la contractació del personal
vinculat a la prestació del servei objecte del contracte.
- Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal, quedant
expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada
que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte, especialment les de

caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb una finalitat diferent a la que
figura en aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació.
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de
seguretat i higiene en el treball, així com la seva acreditació a requeriment del Consorci.
En aquest sentit l’empresa adjudicatària s’obliga a acreditar documentalment i
fefaentment, abans del dia 10 de cada mes, davant del Consorci Port de Portbou el
compliment de les obligacions laborals, pagaments de nòmines, Seguretat Social i
Hisenda pública en relació amb els treballadors que prestin els seus serveis al Port de
Portbou.
- Així mateix hauran de tenir vigència, en tot moment, totes les llicències i
autoritzacions administratives necessàries per a l’exercici de la seva activitat.
- Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries de responsabilitat civil , per
cobrir els riscs propis i a tercers que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat.
- Respectar el dret a la intimitat de les persones usuàries i garantir el secret professional.
VIII. DURADA DE LA CONTRACTACIÓ
La prestació del servei s’iniciarà a partir de l’endemà de la signatura del corresponent
del contracte amb una durada de dos (2) anys (a raó de 8760 hores per any) i una
possible pròrroga de cinc (5) mesos, si s’escau, a decisió del CPP, tal i com determina
el plec de clàusules administratives.
IX. PREU DEL CONTRACTE DEL SERVEI A GESTIONAR
El preu base de licitació és de 8760 hores/any a un preu hora màxim de 9,71€/hora més
IVA 21%, resulta 85.059,60€ més IVA per any, totalitzant 170.119,20€ en els 2 anys
de contracte més IVA 21% (35.725,03€), resultant 205.844,23€ IVA inclòs. La
possible pròrroga de 5 mesos es valora en 35.441,50€ més IVA, per la qual cosa el
Valor Estimat
del Contracte VEC als efectes de la llei de contractes del sector públic és de
205.560,70€ (VEC) (170.119,20€+35.441,50€).
X. FORMA DE PAGAMENT
El pagament del preu per la prestació del servei objecte d’aquesta contractació es farà
prèvia presentació per part de l’empresa adjudicatària de la corresponent factura pels
serveis prestats davant les Oficines del CPP.
El servei es facturarà a mes vençut i el venciment a 30 dies data de recepció de factura.
XI. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
El CPP té la prerrogativa de dirigir, interpretar, resoldre els dubtes que ofereixi el
compliment d’aquesta contractació.
El Consorci realitzarà la coordinació, el control i seguiment de la prestació contractada i
la seva avaluació i, a aquests efectes, podrà dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment d’aquest i demanar la presentació de documentació justificativa
pertinent.
La coordinació del servei es farà des de les dependències del Consorci.
XII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El Consorci podrà variar els dies i els horaris en funció de les necessitats existents en
cada moment i sempre que no s’alteri el preu horari del contracte , amb autorització
expressa del CPP. Atesa la durada del contracte es preveu clàusula de revisió de preus
durant la seva vigència d’acord amb el conveni sectorial o IPC en el seu defecte.

Les propostes de modificacions d’horaris del servei podran ser presentades per
l’empresa adjudicatària per escrit per a la seva aprovació pel Consorci .
En el cas que les esmentades variacions alterin el preu del contracte, per causes alienes a
la voluntat del Consorci i/o per causes de força major es procedirà a la modificació
d’aquesta contractació d’acord amb el preveu el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic. En qualsevol cas, totes les modificacions del contracte que s’acordin es
faran mantenint l’equilibri econòmic del preu del contracte.
XIII FEINES A DESENVOLUPAR:
L'empresa adjudicatària, a través del seu personal i mitjans materials controlarà els
accesos a la zona portuària i realitzarà les tasques de cobrament dels vehicles que entrin
a l'aparcament segons les tarifes vigents que fixarà la direcció del port, així com el
cobrament de la resta de tarifes d’aplicació al CPP. La liquidació dels imports cobrats es
farà diàriament a la direcció del port amb una relació dels serveis prestats i incidències
produïdes per torn.
L'empresa adjudicatària, a través del seu personal, haurà de protegir les persones i les
propietats, així com vetllar pel bon ordre i ús correcte de les instal.lacions i evitar la
comissió de fets delictius o infraccions i fer complir el Reglament de Policia i
Explotació del Port i la legislació portuària i general d’aplicació , responent en
conseqüència dins de la zona de servei del port esportiu (esplanades, molls, pantalans,
embarcacions, locals comercials, pallols, aparcaments, terrasses, serveis, mobiliari urbà,
vehicles, etc).
L'empresa adjudicatària, en particular, efectuarà la vigilància dels locals, oficines i béns
de el CPP al port esportiu i evitarà la comissió de fets delictius o infraccions, responent
en conseqüència.
L'empresa adjudicatària, a través del seu personal, prestarà el servei d'assistència a les
persones i embarcacions, dins de l'àmbit del port esportiu, que ho sol.licitin, pel que fa
referència a les maniobres d'atracament i desatracament; i, de forma general, les
emergències i/o causes de força major que puguin afectar la seguretat de persones,
embarcacions o propietats. Aquest servei inclou la zona tècnica, hivernatge, elements
d’elevació i transport (travel-lift, grua, carretó elevador, vehicles de transport, etc),
gestió de residus, aparcament de vehicles i autocaravanes, etc, per la qual cosa els
treballadors assignats al servei tindran la qualificació professional, titulacions i formació
adequades. Transitòriament es podrà incorporar personal complementari o de
substitució que s’haurà de formar adequadament per a poder prestar aquests serveis.
L'empresa adjudicatària, a través
del seu personal, prestarà el servei de
subministrament de carburant als usuaris que ho sol.licitin a l'estació de servei existent
en el port). La liquidació dels cobraments efectuats es farà diàriament a la direcció del
port amb una relació dels serveis prestats (client, unitats de vendes, import, hora, etc).
L'empresa adjudicatària facilitarà al seu personal, per al desplaçament per les
instal.lacions del port esportiu, els elements de transport adients a les tasques a realitzar.
L'empresa adjudicatària haurà de tenir una pòlissa d'assegurances, amb cobertura de
Responsabilitat Civil i Patronal del seu personal d’import suficient per cobrir els danys

corporals o materials produïts als empleats i/o béns de el CPP al port i a tercers, de la
qual presentarà còpia de la pòlissa en tot moment que ho requereixi el CPP.
L'empresa adjudicatària es compromet a col.laborar, si el CPP ho estima oportú, en tota
la formulació de denúncies a les autoritats competents i seguiment dels casos motivats
per actes de desordre públic, delinqüència, actes vandàlics, etc.
L'empresa adjudicatària estarà a les ordres de el CPP o dels seus representants, i seguirà
les prescripcions del Pla Operatiu el·laborat d’acord amb les instruccións del CPP.
El personal haurà de respectar els controls de presència en la periodicitat, horaris i en els
punts geogràfics que, de mutu acord amb la direcció del port, s'establiran (amb un
mínim de quinze punts), essent la maquinària i instal.lacions necessàries a càrrec de
l'empresa adjudicatària. També disposarà d’un sistema efectiu de control de presencia
del personal contractat (amb inspeccions periòdiques d’un inspector) i control
d’entrades i sortides del personal.
Diàriament redactarà un comunicat sobre les incidències de la jornada, que serà lliurat a
la direcció del port cada dia.
El personal haurà d'anar convenientment uniformat i amb una identificació de pertànyer
a un servei de vigilància, assistència, control d'accessos i verificació de les
instal.lacions, contractat per el CPP en lloc visible. Els uniformes i roba de treball seran
a càrrec de l’empresa adjudicatària i haurà de contemplar roba d’hivern i roba d’estiu,
així com roba per a temporal i pluja, així com armilles salvavides professionals
degudament homologades amb el marcat CE , botes i calçat de seguretat d’estiu i hivern
i gorra.
El personal destinat al servei haurà de conèixer el reglament de gestió dels ports i/o el
particular del port de Portbou.
El personal haurà de tenir uns coneixements suficients de català per desenvolupar
correctament la seva feina.
El personal contractat haurà d’acreditar uns coneixements mínims per les feines a
realitzar al port (maniobres d’atracada, coneixement del nusos més corrents en nàutica,
tecnologia naval, seguretat en el mar, meteorologia, comunicacions, primers auxilis,
reglaments de senyals i legislació, aparells elevadors i de transport, estació de servei de
carburants, etc.) i, en tot cas, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de la formació
corresponent.
XIV SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
Per tal de garantir la continuïtat de la qualitat i seguretat del servei així com l’adequada
formació, capacitació professional, i capacitat de resposta davant de situacions
d’emergència l’empresa adjudicatària es subrogarà el personal que actualment presta
aquest servei respectant les condicions contractuals i retributives del treballadors actuals
d’acord amb la relació que s’adjunta a l’Annex de subcontractació de personal.

