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1. ANTECEDENTS. 

Aigües de Blanes, S.A. és el responsable de la conservació, manteniment i millora de la xarxa d’aigua 

potable i de la xarxa de sanejament de la Vila de Blanes, havent de realitzar continuadament obres que 

impliquen la compra, càrrega/descàrrega, manipulació i muntatge del diferent material i accessoris 

necessaris per a cada actuació. 

El procediment de treball establert és que després de la compra del diferent material i accessoris, 

aquest arriba a la ubicació determinada amb el corresponent transport de carretera i la compra 

d’aquest material, en alguns casos, no inclou la descàrrega del mateix. Per tant, per efectuar aquesta 

descàrrega, és necessària la contractació d’aquest servei. 

De la mateixa manera, determinats materials, accessoris i condicions d’obra fan que no sigui possible 

que Aigües de Blanes, S.A., amb els seus mitjans propis, pugui efectuar la instal·lació d’algun d’aquests 

materials i/o accessoris. Per tant, per aquestes necessitats també és necessària la contractació 

d’aquest servei. 

El present Plec de Condicions Tècniques té per objecte la contractació, en els termes i condicions que 

s’estableixen en el mateix, del servei de transport, càrrega/descàrrega i manipulació de diferent 

material i accessoris d’ABSA (CPV 60100000-9 - Serveis de transport per carretera) per poder continuar 

executant les tasques que són de la seva responsabilitat. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

L’objecte del contracte és la prestació del servei de transport, càrrega/descàrrega i manipulació del 

diferent materials i accessoris d’Aigües de Blanes, S.A., mitjançant un camió grua amb caixa, de MMA 

≥ 26.000 kg.  

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS MÉS USUALS A REALITZAR DINS DEL SERVEI. 

Els treballs objecte d’aquest contracte són tots aquells que impliquin transport, càrrega/descàrrega i 

manipulació del diferent material i accessoris d’ABSA que no pugui esser realitzat amb els mitjans 

propis d’Aigües de Blanes, S.A. 

Bàsicament els principals treballs consistiran en la descàrrega de material, adquirit per Aigües de 

Blanes, S.A., i procedent del transport per carretera del fabricant o distribuïdor. Aquesta actuació es 

coordinarà entre el transportista del proveïdor del material adquirit i l’adjudicatari resultant de la 

present contractació, havent de tenir una disponibilitat de 365 dies l’any i 24 h al dia, a tal efecte 

facilitarà un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic. Per part d’Aigües de Blanes, 

S.A., se li facilitarà el contacte del responsable del contracte al distribuïdor o fabricant del diferent 

material i serà aquest qui contactarà amb el contractista per determinar el lloc i l’hora de trobada, 

http://www.cpv.enem.pl/es/60100000-9
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havent definit, prèviament Aigües de Blanes, S.A., el destí d’aquest material. Entre ambdós 

transportistes, pactaran el lloc de trobada si és que el transportista no sap arribar fins al lloc determinat 

per Aigües de Blanes, S.A. o si no és possible el seu accés amb el seu vehicle i ha de ser l’adjudicatari 

qui faci una descàrrega en un acopi temporal i previ i després un altre transport fins a la ubicació 

determinada per Aigües de Blanes, S.A., sempre informant i coordinant aquestes actuacions amb 

Aigües de Blanes, S.A.. 

Per altra banda, existeixen circumstàncies d’obra en les que Aigües de Blanes, S.A. no pot instal·lar els 

elements i accessoris necessaris en obra, amb mitjans propis, a causa de les característiques i 

impediments de les mateixes obres. En aquestes ocasions també es necessitarà l’actuació de 

l’adjudicatari, havent de carregar el material i accessoris necessaris des del punt d’acopi que determini 

Aigües de Blanes, S.A., transportar-lo fins a l’obra i instal·lar-lo, sempre sota la supervisió, control i 

instruccions d’Aigües de Blanes, S.A. 

4. RELACIÓ DE MAQUINARIA I EINES QUE HAURÀ DE DISPOSAR L’ADJUDICATARI PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI. CONDICIONS QUE HAURAN DE COMPLIR. CONDUCTORS. 

L’adjudicatari presentarà una relació de mitjans mecànics propis disponibles per a la seva contracta i 

que, com a mínim, haurà de disposar dels següents: 

• 2 Camions grua de MMA ≥ 26.000 kg., amb caixa apta per portar canonades d’una longitud 

mínima de 6 metres de llargada, i amb un abast de grua en horitzontal que arribi als 16 metres 

i una càrrega mínima 950 kg., en aquesta extensió del braç de la grua. 

 

• L’empresa ha d’estar inscrita en un registre oficial d’empreses i activitats de transport, amb 

autorització de transport públic de mercaderies amb vehicles pesats (MDPE). 

 

• Tots els camions que facin servei a Aigües de Blanes, S.A. han d’estar inscrits en un registre 

oficial d’empreses i activitats de transport, amb autorització de transport públic de mercaderies 

amb vehicles pesats (MDPE). 

 

• Tots els camions que facin servei a Aigües de Blanes, S.A. han de disposar d’una assegurança de 

les mercaderies transportades. 

 

• Tots els camions que facin servei a Aigües de Blanes, S.A. han de tenir tota la documentació 

exigible vigent (permís de circulació, fitxa tècnica, ITV, assegurança de responsabilitat civil, 

impost de vehicles de tracció mecànica, etc.)  
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• El conductor dels camions esmentats, disposarà del corresponent permís de conduir que els 

habiliti per a la seva conducció. Així mateix disposaran del carnet de gruista que els capaciti per 

a la manipulació de la grua. En ambdós casos, l’experiència mínima demostrable serà de 3 anys. 

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

Els treballs seran ordenats per les persones que designi Aigües de Blanes, S.A.. 

Els treballs es valoraran per hores de dedicació, segons l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària 

i en relació a la base de preus. 

L’adjudicatari ha de disposar dels mitjans informàtics necessaris per garantir la presentació dels fulls 

valorats de treball vinculats a les ordres emeses per ABSA amb diferents formats (com a mínim full de 

càlcul, processador de textos, ...). 

En qualsevol cas, les persones que designi Aigües de Blanes, S.A. controlaran que els treballs s’executin 

correctament i donaran el vistiplau a la finalització dels mateixos. 

La factura mensual a presentar dels treballs realitzats inclourà com a mínim: 

1) Codi del contracte facilitat per Aigües de Blanes, S.A. a la capçalera de la factura. 

2) Fulla resum dels treballs realitzats, amb el llistat d’albarans inclosos a la factura, agrupats pel 

codi de imputació de treball que facilitarà Aigües de Blanes, S.A. a l’adjudicatari. 

Aquest llistat d’albarans inclourà per cada albarà, codi adjudicatari, data i import. 

L’adjudicatari tindrà la seva base dels camions  ubicada a una distància màxima de 30 km del magatzem 

d’Aigües de Blanes, S.A., situat a la Ctra. de Malgrat, 10 de Blanes, en recorregut real per xarxes viàries 

aptes per a la circulació dels vehicles descrits en el punt 4, a fi i efecte de millorar la rapidesa del servei, 

sobretot d’actuacions de caràcter urgent o extraordinari. Així mateix, d’acord i en consonància amb els 

compromisos globals adoptats per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, Aigües de Blanes, S.A. 

també es compromet amb aquest objectiu i és per aquest motiu que limita els recorreguts màxims dels 

seus proveïdors i empreses col·laboradores, per tal de reduir al màxim les emissions de CO2 a 

l’atmosfera.  
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6. HORARI DE PRESTACIÓ DELS TREBALLS. URGÈNCIES. 

L’horari ordinari de prestació dels treballs serà de dilluns a divendres, adaptant-se a l’horari laboral d’ 

d’Aigües de Blanes, S.A., el qual pot esser modificat en qualsevol moment, havent-se d’adaptar 

l’adjudicatari al nou horari que s’estableixi. 

La disponibilitat telefònica serà de 24 hores al dia, durant els 365 dies de l’any, a tal efecte facilitarà un 

número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic.  

L’adjudicatari seleccionat haurà de tenir disponibilitat d’execució per tal d’estar operatiu amb un 

marge de temps de 24 hores, doncs la planificació d’entrega de material no sempre es pot programar 

amb anterioritat. Extraordinàriament per causes d’urgència (avaries, etc.) el temps de resposta per 

part de l’adjudicatari serà de un màxim de 2 hores. 

També haurà de tenir flexibilitat d’execució, ja que l’execució de les obres també dependrà de les 

condicions meteorològiques, per tant, una planificació es pot anul·lar el mateix dia de treball si les 

condicions meteorològiques no permeten la seva execució i no es comptabilitzaran les hores de 

desplaçaments i transports. 

Només es comptabilitzaran com a hores efectives de prestació de treballs aquelles que s’iniciïn dins de 

l’àmbit d’actuació d’Aigües de Blanes, S.A. i sota les ordres, control i directrius dels responsables 

d’Aigües de Blanes, S.A., quedant a càrrec de l’adjudicatari aquelles hores de desplaçaments fins al lloc 

de treball i viceversa, i la interrupció de la jornada de treball al mig dia per dinar. 

Es considerarà doncs, que qualsevol tasca encomanada (programada o no) que s’executi dins de 

l’horari de prestació dels treballs serà de caràcter ordinari. Durant aquest horari els treballs s’abonaran 

segons la base de preus aprovada. 

Es consideren dies laborables tots els de l’any, a excepció dels caps de setmana i els considerats festius 

en el calendari laboral de l’Estat (Constitució, Puríssima, ...), en el de la Generalitat de Catalunya (11 de 

Setembre, Dilluns de Pasqua, ...) i els festius de Blanes. 

Si una tasca que s’està realitzant dins l’horari habitual és impossible deixar-la pendent de resoldre pel 

dia següent en horari ordinari, segons criteri d’Aigües de Blanes, S.A., es continuaran els treballs en 

hores de treball extraordinàries, que incrementaran els preus de la base de preus aprovada en un 25%, 

en cas d’horari diürn; i un 50% en cas d’horari nocturn (de 22:00 h a 6:00 h). 
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7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Cap d’Explotació 

d’Aigües de Blanes, S.A. 

8. GESTIÓ DELS RESIDUS. 

L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs, dipòsits 

d’aigua i, en general, del medi ambient durant l’execució dels treballs per efecte de combustibles, olis, 

lligants, escombraries generades o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial pel medi. 

L’adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió de residus i mediambiental de les actuacions i 

haurà de justificar l’adequada deposició dels diferents residus en els corresponents abocadors 

autoritzats. 

9. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS. 

L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de 

circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a 

ell, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho requereixi l’autoritat. L’adjudicatari senyalitzarà els talls 

de carrers amb els senyals de trànsit segons indicacions, quan sigui necessari. A més, l’adjudicatari 

portarà una identificació del servei que està donant i que serà aprovada per Aigües de Blanes, S.A. 

L’adjudicatari, en cas que sigui necessari per a la realització dels treballs, col·locarà els cartells de 

senyalització provisional per prohibir l’estacionament de vehicles seguint les indicacions de la policia 

local. 

L’empresa adjudicatària assumirà íntegrament totes les responsabilitats que es derivin de 

l’incompliment de les obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de seguretat i salut en 

el treball, exonerant a Aigües de Blanes, S.A. davant qualsevol tipus de reclamació, resolució o 

condemna de forma que si Aigües de Blanes, S.A. hagués de fer front a alguna responsabilitat de tipus 

econòmic, estarà autoritzada per l’empresa adjudicatària a rescabalar-se mitjançant imputació a 

factura o fiança de la totalitat de la quantia econòmica suportada i dels danys i perjudicis ocasionats 

fins l’import total d’aquesta. Tot això sense perjudici de reclamar per la via corresponent la quantitat 

en concepte de danys i perjudicis que, en el seu cas, excedeixi de l’import d’aquelles o altres accions 

de repetició o rescabalament d’altres tipus de danys, tant del vehicle com del personal.  

L’empresa adjudicatària posarà d’immediat coneixement d’Aigües de Blanes, S.A. qualsevol conflicte 

laboral, de tipus individual o col·lectiu que pogués incidir en l’execució dels treballs objecte del 

contracte. En especial, haurà de comunicar immediatament les convocatòries de vagues que puguin 

afectar als treballs, i en aquest cas, preveure les mesures necessàries per assegurar els serveis mínims 

pactats amb Aigües de Blanes, S.A. 
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Igualment, respondrà de qualsevol incidència que pogués ocasionar el seu personal; Aigües de Blanes, 

S.A. es reserva el dret d’exigir la substitució de qualsevol persona que pertanyi a l’empresa 

adjudicatària obligant l’adjudicatari a la seva substitució per una altra persona d’igual qualificació i 

coneixement, en el termini no superior a 72 hores des de la petició.  

L’adjudicatari, en cas d’una avaria de qualsevol medi mecànic o d’alguna baixa dels seus treballadors, 

assegurarà el compliment de la jornada amb altres mitjans.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable del material transportat o manipulat pel seu personal i medis i es 

responsabilitzarà econòmicament de qualsevol pèrdua, desperfecte o material malmès que es pugui 

demostrar que ha sigut a causa d’una mala praxis, manipulació i/o accident. 

10. REQUERIMENTS I OBLIGACIONS TÈCNIQUES. 

A l’inici del contracte, l’adjudicatari adquirirà tots els elements necessaris per a la senyalització, 

abalisament que els hi pugi esser necessari, tals com tanques, llums de senyalització, cons,... que es 

faran servir exclusivament per a les tasques del present contracte. Tots aquests materials hauran 

d’estar sempre en perfectes condicions. Aigües de Blanes, S.A. es reserva el dret de revisar 

periòdicament el material de senyalització i tancament, i d’exigir la substitució d’aquests materials 

obligant l’adjudicatari a la seva substitució per un altre en bon estat de conservació, en el termini no 

superior a 48 hores des de la petició. 

11. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. 

L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació 

vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut, fent servir tot el material de seguretat i higiene necessari. Així mateix, el contractista haurà de 

complir tots el procediments interns en matèria de seguretat d’Aigües de Blanes, S.A. Tots els equips 

que es destinin als treballs objecte del contracte compliran les normes de seguretat vigents i estaran 

en bones condicions d’ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de 

circulació, estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles, compliran amb les seves 

responsabilitats davant de les assegurances de vehicles i materials transportats, impostos, taxes i 

homologacions pertinents. Tots els vehicles disposaran d’una assegurança de responsabilitat civil, i 

d’una assegurança de la càrrega. 

El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que 

aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, 

avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública pugui representar per a terceres persones 

(vianants, vehicles,...) garantint la seva seguretat. Així, l’adjudicatari vetllarà per les condicions de 

seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les 

disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que doni la policia 
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local i els serveis tècnics d’Aigües de Blanes, S.A. Els desviaments provisionals seran a càrrec del 

contractista, així com la senyalització que requereixi els treballs.  

L’adjudicatari, els subcontractistes i el personal autònom que pugui intervenir en els treballs objecte 

del contracte s’obliguen a l’estricte compliment de totes les lleis i disposicions d’àmbit local, 

autonòmic, estatal o europeu en matèria social, laboral i seguretat i salut en el treball vigents en el 

moment de la firma del contracte i de totes aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs del 

contracte, havent doncs de tenir tot el personal degudament legalitzat i format, d’acord a les 

regulacions.  

L’adjudicatari estarà obligat a mantenir net l’espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte 

òptim dels treballs. En especial es tindrà cura de l’afecció als elements urbans tals com arbrats, bancs, 

papereres, etc.. havent-los de protegir, si s’escau, abans de l’inici dels treballs.  

L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball 

que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes 

aquelles mesures que s’hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent en tot moment les 

indicacions que es formulin des d’Aigües de Blanes, S.A., bé directament o a través de personal 

especialitzat extern.  

L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l’execució dels 

treballs objecte del contracte.  

De la mateixa forma, haurà de disposar, al seu càrrec, de totes les mesures de protecció i senyalització 

que garanteixin la seguretat del personal que participi en els treballs.  

L’empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la 

coordinació d’activitats empresarials, facilitant als serveis tècnics d’Aigües de Blanes, S.A. tota la 

informació que sigui necessària per poder-la dur a terme.  

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar abans de l’inici del contracte una avaluació de riscos dels 

treballs a realitzar que haurà d’incloure, com a mínim, la següent documentació:  

• Avaluació de riscos generals i específics associats a les activitats objecte del present plec.  

• Mesures preventives generals i específiques davant els risc. 

• Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball.  

• Llista de treballadors que realitzaran els treballs contractats.  

• Certificat d’haver informat a tots els seus treballadors dels risc i mesures preventives. 

• Relació de partes d’alta del personal a la seguretat social.  

• Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i el seu pagament.  

• Certificat que aporti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors.  
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• Registre d’entrega dels equips de protecció individual als treballadors.  

• Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors i procediment assistencial per atendre els possibles 

accidentats, indicant la mútua d’accidents de treball.  

L’empresa adjudicatària complirà totes les mesures de seguretat establertes als procediments interns 

d’Aigües de Blanes, S.A. 

12. PRESSUPOST. 

La necessitat d’hores anuals s’estima en unes 250 h, a executar durant el següent any des de la 

formalització del contracte i en funció de les necessitats d’Aigües de Blanes i de la seva disponibilitat i 

necessitats, preveient que la meitat de les mateixes es facin amb un camió grua de 26.000 Kg., i l’altra 

meitat amb un de tonatge superior a 26.000 Kg. 

El preu estimat es valora en: 

•  Camió grua MMA 26.000 Kg. :    90 €/hora 

•  Camió grua MMA superior a 26.000 Kg. :            105 €/hora 

El preu hora ofert haurà de garantir el compliment del conveni que li és d’aplicació al sector del 

transport (CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA), per tal de 

garantir les taules salarials de tots els seus treballadors. 

L’import total de la licitació puja la quantitat de 24.375,00 € anuals, resultat del producte de les hores 

de treball estimades pel preu hora estimat, que preveient un any de contracte més les possibles 

pròrrogues fins a un màxim de 5 anys en total, ascendeix a 121.875,00 €, IVA exclòs. 

El pressupost base de licitació no suposa una obligació de despesa per part d’Aigües de Blanes, S.A., 

atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del 

contracte. 

En tot cas, a l’adjudicatari no se li garanteix volum mínim de contractació, sense que tingui dret a 

indemnització de cap tipus, sobre les variacions del consum estimat. 

13. RISCOS DELS TREBALLS. 

Els treballs objecte del contracte s’executaran en quant al seu cost, terminis d’execució i tasques de 

l’activitat, corrent el risc i la ventura l’adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions 

per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.  
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L’adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o 

arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics,..., 

havent de cobrir, per part de l’empresa adjudicatària, aquests riscos mitjançant l’assegurança 

corresponent.  

Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar Aigües de Blanes, 

S.A. 

Blanes, juny de 2021. 


