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Ref: C-21/2021 

 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE 

LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA 

 

El dia 27 d’octubre de 2021 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives 

particulars reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i 

tramitació ordinària  el contracte DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE 

LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA i es va 

convocar licitació pública per a la seva adjudicació. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses: 

 

 

ORDRE NOM LICITADOR 

1 CONSTRUCCIONES QUART, SA 

 

 

El dia 24 de novembre de 2021 es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A, 

que haurà de contenir la documentació administrativa i de l’examen de la documentació presentada 

es conclou que l’empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA  aporta correctament la documentació 

assenyalada en el plec de condicions. 

 

El mateix dia, en acte públic es procedeix a l’obertura dels SOBRES  B de les proposicions presentades, 

que contenen la documentació econòmica i l’empresa licitadora CONSTRUCCIONES QUART, SA  

presenta la següent proposta : 

 

➢ Ofereix la següent proposta econòmica 

 

CONCEPTE 

HORES  

NORMALS 

 

HORES  

EXTRES 

 

HORES 

NOCTURNES 

 

HORES 

FESTIVES 

 

Preu Preu Preu Preu 

UT. Hora de camió amb grua o 

grapa 12000 Kg 
50,75 60,50 62,35 67,90 

UT. Hora de giratòria petita 44,10 53,00 60,90 66,00 



                                                                                                                       

               

Acord adjudicació. Expedient C-21/2021                                                                                                                                                                                             2 

                                                        

 

UT. Hora de martell hidràulic 

giratòria petita 
55,20 65,70 67,30 73,90 

UT. Hora de camió bolquet de 

3,500 Kg 
35,10 41,75 43 48,60 

UT. Hora d’equip d’un oficial, 

d’un manobre, grup 

electrogen, formigonera 

petita, radial amb disc, martell 

trencador, eines manuals i 

camió. 

82,80 101,20 110,00 117,60 

UT. Hora de camió amb caixa 

basculant, de Massa Màxima 

Autoritzada (MMA) de com a 

mínim 26 tones, equipat amb 

grua+grapa. Grua extensible 

fins a 12 metres com a mínim, 

amb una capacitat d’elevació 

de 1,5 tones com a mínim a 12 

metres de distància. 

56,00 67,30 77,23 83,40 

UT. Hora d’excavadora 

giratòria sobre rodes de Massa 

Màxima Autoritzada (MMA) 

entre 15 i 18 tones. Capaç 

d’excavar a una fondària de 

5,5 mts. Capacitat de la cullera 

d’entre 0,9 i 1 m3. 

69,00 82,00 87,00 95,00 

UT. Hora d’oficial 1ª d’obra 

pública 
25,23 30,30 33,10 36,00 

UT. Hora de manobre d’obra 

pública 
22,43 27,00 31,00 33,40 

 Preu mensual minicarregadora 

amb rodes per al dipòsit 

temporal de runes i 

l’enmagatzematge d’àrids.   

920,00 
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➢ Que disposa de recursos amb una proximitat de: 

DESCRIPCIÓ MARCAR AMB UNA X ON 

CORRESPONGUI 

Disponibilitat de recursos propis dins del Terme 

Municipal de Blanes 

                         X 

Disponibilitat de recursos propis amb una 

proximitat màxima de 10 Km (des de la nau de 

brigades d’ABSA, Ctra. Malgrat, 10, de Blanes). 

 

Disponibilitat de recursos propis amb una 

proximitat màxima de 15 Km (des de la nau de 

brigades d’ABSA, Ctra. Malgrat, 10, de Blanes). 

 

Disponibilitat de recursos propis amb una 

proximitat màxima de 20 Km (des de la nau de 

brigades d’ABSA, Ctra. Malgrat, 10, de Blanes). 

 

Sense disponibilitat de recursos propis i/o 

distància major de 20 Km 

 

 

➢ Que l’encarregat d’obra amb dedicació completa té una experiència en obres similars a la de 

que és objecte d’aquesta licitació, de 33 anys. 

 

➢ Que disposa de 1 equips addicionals de maquinaria i humans. 

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de 93,70 punts.  

 

La mesa de contractació  proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa CONSTRUCCIONES 

QUART, SA   d’acord amb els preus unitaris presentats en la seva oferta. 

 

Requerida la documentació a l’empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA  per ser la seva l’oferta més 

avantatjosa qualitat/preu, perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.18 del plec 

de condicions esmentat, la presenten correctament dins de termini.  

 

En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats 

a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 

2020. 
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ACORDO 

 

Primer.- Adjudicar el contracte de DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE 

LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES,  d’acord amb 

el plec de clàusules administratives particulars i l’oferta presentada, a l’empresa CONSTRUCCIONES 

QUART, SA per l’import màxim de licitació previst en 290.000€/any (IVA exclòs) i d’acord amb els preus 

unitaris presentats pel contractista. 

 

Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES QUART, SA   que dins el termini dels 5 dies següents a 

la notificació d’aquest acord els representants d’aquesta empresa hauran de formalitzar el contracte. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del 

contractant de la web de la societat AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

 

Blanes, a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCÍS PIFERRER REIXACH 

Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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