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Ref: C-8/2022 

 

CONTRACTE DE SERVEI  PELS TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES A LES D’AIGÜES DE 

BLANES, SA, PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE BLANES 

 

A les dependències d’Aigües de Blanes, a  la data de la signatura digital 

 

REUNITS 

 

D’UNA PART el senyor NARCÍS PIFERRER REIXACH, amb DNI 40.266.881-E, com a Conseller Delegat de 

la societat AIGÜES DE BLANES, SA, en exercici dels poders que m’han estat conferits per escriptura 

pública número 139, el dia 27 de gener de 2016. 

 

DE L’ALTRA PART, el senyor JOSÉ MANUEL ESCOBAR SALAS amb NIF núm. 77614636D,  en 

representació de l’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L. amb CIF-B08610610 i amb 

domicili social a Malgrat de Mar, carrer Miralles, núm 10. 

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.- El Conseller Delegat de la societat Aigües de Blanes, S.A., el dia 13 de juny de 2022 va aprovar els 

Plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars reguladores del contracte administratiu per 

adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària el contracte de DE SERVEI  PELS 

TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES A LES D’AIGÜES DE BLANES, SA, PER LA 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE BLANES,  i va convocar licitació 

pública per a la seva adjudicació. 

 

II.- El dia 13 de juliol de 2022 es constitueix la Mesa de Contractació per a l’obertura del SOBRE A, que 

conté la documentació administrativa  i comprovada la documentació presentada conclou que 
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l’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L. aporta correctament la documentació 

assenyalada en el Plec de Condicions. 

 

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

presentades, que contenen la documentació tècnica acreditativa dels criteris a valorar mitjançant 

fórmula automàtica i es proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa 

LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L., requerida dita l’empresa perquè presenti la 

documentació a que fa referència la clàusula 1.20 del Plec de Condicions esmentat, la presenta 

correctament dins de termini.  

 

IV.- Abans de formalitzar el contracte, els serveis tècnics d’Aigües de Blanes, SA han comprovat i validat 

els mitjans materials essencials de la clàusula 1.10 del Plec de Condicions Administratives, deixant 

constància d’aquest fet en l’expedient de contractació. 

 

V. El dia 27 de juliol de 2022, el Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, S.A. adjudica el contracte de 

serveis PELS TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES A LES D’AIGÜES DE BLANES, SA, PER 

LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE BLANES, d’acord amb el Plec de 

Clàusules Administratives i Tècniques particulars i l’oferta presentada, a l’empresa  LIMPIEZA 

ALCANTARILLADOS ESCOBAR, SL pels preus unitaris presentats per l’esmentada empresa. 

 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 

 

Primera.- El senyor JOSÉ MANUEL ESCOBAR SALAS,  en representació de l’empresa LIMPIEZA 

ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L.  es compromet a la prestació de l’objecte d’aquest contracte, amb 

estricta subjecció al Plec de  Clàusules Administratives i Tècniques particulars, així com a l’oferta 

presentada, documents  que es declaren incorporats i formen part d’aquest contracte,  que accepta 

plenament i de la qual cosa deixa constància, signant en aquest acte la seva conformitat. 

 

Segona.- L’oferta econòmica  presentada per l’empresa és: 
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Coef. Valor Concepte Preu de licitació 
(IVA no inclòs) 

Preu ofert 
(IVA no inclòs) 

  Camió Cuba normal 
 

  

a1 20% Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21 
h i dissabte matí de 7 a 13h 

101,30 €/h 80,00/h 

a2 3% Preu hora nocturn de dilluns a divendres 
des de les 21h fins les 24h. I dimarts, 
dimecres, dijous, divendres i dissabte de 
00:00 a 07:00 

157,33 €/h 131,11€/h 

a3 3% Preu hora dissabtes tarda des de les 13 a 
19h i diumenges festius nacionals i locals, 
des de les 8 fins a les 19h 
                            Primera hora 
                            Resta d’hores 

 
 
 

364,27 €/h 
192,76 €/h 

 
 
 

303,56€/h 
160,63€/h 

a4 1% Preu hora nocturns de dissabtes, 
diumenges i festius des de les 19 fins a les 
24h. I diumenges i dilluns de 00:00 a 
07:00 
                            Primera hora 
                            Resta d’hores                   

 
 

420,95 €/h 
217,85 €/h 

 
 

350,79€/h 
181,54€/h 

  Camió Cuba petita 
 

  

a5 18% Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21 
h i dissabte matí de 7 a 13h 

101,30 €/h 80,00€/h 

a6 2% Preu hora nocturn de dilluns a divendres 
des de les 21h fins les 24h. I dimarts, 
dimecres, dijous, divendres i dissabte de 
00:00 a 07:00 

157,33 €/h 131,11€/h 

a7 2% Preu hora dissabtes tarda des de les 13 a 
19h i diumenges festius nacionals i locals, 
des de les 8 fins a les 19h 
                            Primera hora 
                            Resta d’hores 

 
 
 

364,27 €/h 
192,76 €/h 

 
 
 

303,56€/h 
160,63€/h 

a8 1% Preu hora nocturns de dissabtes, 
diumenges i festius des de les 19 fins a les 
24h. I diumenges i dilluns de 00:00 a 
07:00 
                            Primera hora 
                            Resta d’hores                   

 
 

420,95 €/h 
217,85 €/h 

 
 

350,79€/h 
181,54€/h 

a9 40% Camió amb reciclatge d’aigua 
Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 
21h i dissabte matí de 7 a 13h 

116,30 €/h 90,00€/h 

  Camió grua 
Equip compost per camió grua, bomba 
submergible i alternador. Especial per 

  



                                                                                                                       

               

Contracte. Expedient C-8/2022                                                                                                                                                                                                                4 

                                                        

 

buidar grans quantitats d’aigua i realitzar 
trasbals d’aigües residuals amb Q=250 
m³/h 

a10 2% Preu hora. 
(facturació mínim 2 hores) 

101,30 €/h 80,00€/h 

  Equip complementari   

a11 2% Preu dia de lloguer de bomba 
submergible especial per sorra, amb 
capacitat d’extracció de 100 m³/h.. 

106,27 €/dia 88,56€/h 

a12 2% Preu dia de lloguer de bomba 
submergible especial per aigua residual, 
amb capacitat d’extracció de 100 m³/h. 

106,27 €/dia 88,56€/dia 

a13 2% Preu dia de lloguer d’obturador per 
canonades de diàmetres compresos 
entre 200, 600 i 1000 mm de diàmetre. 

67,90 €/dia 56,58€/dia 

a14 1% Preu hora camió cisterna d’aigua potable 
20m3 

76,75 €/h 63,96€/h 

a15 1% Vehicle amb màquina de vapor per a la 
neteja de dipòsits, aljubs, basses, etc. 
sense abrasiu. 

101,30 €/h 80,00€/h 

 

Tercera.- El termini del contracte és  de 1 any a comptar des de la formalització del contracte, amb 

possibilitat de ser prorrogat, amb caràcter anual, per 4 anys més. 

Quarta.-  Aquest contracte se celebra sense revisió de preus. 

Quinta.- Aquest contracte té naturalesa  privada  sent la jurisdicció civil la competent per conèixer les 

incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment i 

extinció. 

 

Per la deguda constància de tot el què s’ha convingut, se signa aquest contracte a la data de la firma 

digital. 

 

 

  

 

 

 

Narcís Piferrer i Reixach                                                                José Manuel Escobar Salas 

Conseller Delegat AIGÜES DE BLANES, SA                                 LIMPIEZA ALCALTARILLADOS ESCOBAR, SL 
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