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PRIMER.- OBJECTE 
  
L’objecte d’aquesta oferta Contractació del servei de grues complementàries pel servei 
de retirada de vehicles de la via pública de Viladecans a requeriment de la Policia Local.  
  
El servei de retirada de vehicles de la via pública es realitza de forma general pel 
personal i els vehicles propis de SPM Viladecans Qualitat SL (en endavant Viqual).  
Tanmateix cal disposar d’un servei de grues complementaries per a resoldre problemes 
d’acumulació puntuals, per traslladar vehicles especials  que no poden realitzar les 
grues pròpies de Viqual  o en cas d’incidències que requereixen tenir un retén per a 
cobrir determinats moments de l’any. 
  
L’ADJUDICATARI haurà de fer-se càrrec de totes les autoritzacions i llicències 
administratives que siguin necessàries per a la prestació del servei i respondre a la 
demanda de grues per a retirar els vehicles següents: 
  
 Motocicletes i tricicles 
 Moto carros i vehicles de característiques anàlogues 
 Turismes, camionetes i furgonetes de fins a 1.000 Kg 
 Camions, tractors, furgonetes de entre 1.000 i 5.000 Kg 
 Vehicles de més 5.000 Kg 
  
  Els treballs objecte del present contracte seran executats sota la supervisió de VIQUAL 
 L’horari de prestació del servei es podrà realitzar  en qualsevol horari dels 365 dies de        
l’any en funció de les necessitats. 
  

 S’estableixen dos modalitats: 
  
 Modalitat 1 (principal):  Realització de la retirada amb mitjans propis del licitador 
mitjançant demandes puntuals. 
   
 El servei consisteix en la prestació de la retirada d’un vehicle de la via pública amb 
mitjans propis (conductor i grua d’arrossegament) per al seu trasllat al Dipòsit Municipal 
de Vehicles de Viladecans, o en cas excepcional, a d’altre ubicació dins del terme 
municipal de Viladecans. La petició del servei es realitza per SPM Viladecans Qualitat 
SL per ordre de la Policia Local de Viladecans.  Abans de la retirada del vehicle i un cop 
depositat al punt d’entrega, caldrà realitzar fotografies de la ubicació i de l’estat del 
vehicle, que seran entregades a SPM Viladecans Qualitat SL. El punt de partida de la 
grua serà la base operativa de la empresa adjudicatària. 
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 El temps màxim de retirada del vehicle des de l’encàrrec de VIQUAL serà el que resulti de  
 l’oferta de l’adjudicatari i en cap cas podrà ser superior a l’indicat en el quadre següent:  

  

 

ACTIVITAT

Motocicletes, 

tricicles i 

assimilats

Turismes

Furgonetes / 

Vehicles tot 

terreny fins a 

2.000 Kg

Furgonetes / 

Vehicles tot 

terreny fins a 

3.000 Kg

Camions de 

3.000 a 5.000 

Kg

Vehicles de 

més de 5.000 

Kg

Termini de resposta 

horari *diürn o 

laborable 30 minuts 30 minuts 60 minuts 60 minuts 24,00 hores 48,00 hores

Termini de resposta 

horari **nocturn o 

festiu 30 minuts 30 minuts 60 minuts 60 minuts 24,00 hores 48,00 hores  
  
 Modalitat  2 (excepcional): . Disposició de forma continuada durant unes hores o dies 
d’una grua amb conductor ubicat a les dependències del Dipòsit Municipal de Vehicles i 
realitzant tots els serveis que es requereixin en un temps determinat. 
  
 El servei consisteix en l’aportació durant unes hores a determinar d’un vehicle grua 
d’arrossegament amb conductor, que s’ubicarà al Dipòsit Municipal de Vehicles de 
Viladecans, per tal d’atendre les demandes de la Policia Local de Viladecans, 
consistents en la retirada de vehicles per al seu trasllat al Dipòsit Municipal de Vehicles 
de Viladecans, o en cas excepcional, a una altra  ubicació dins del terme municipal de 
Viladecans. Abans de la retirada del vehicle i un cop depositat al punt d’entrega, caldrà 
realitzar fotografies de la ubicació i de l’estat del vehicle, que seran entregades a SPM 
Viladecans Qualitat SL.. 

  
  
 La prestació s’abonarà d’acord a les hores efectives de dedicació exclusiva. En cas 
que, per causes justificades o imprevistes, la SPM requereixi un nombre d’hores de 
disponibilitat de grua amb conductor menor de 4 hores la SPM abonarà l’import 
corresponent a les hores pactades segons oferta en concepte de servei mínim que en 
qualsevol cas no podrà superar l’import equivalent a quatre hores  de servei 
efectiu. 
  
  
 SEGON.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
  
 Els treballs objecte de la oferta s’hauran d’efectuar d’acord amb les condicions 
d’execució següents: 
  
 a) L’ADJUDICATARI se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin 
dictades per VIQUAL i pels tècnics d’aquesta societat, competents en la matèria, en 
relació al treball contractat. 
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 b) L’ADJUDICATARI, a més de la funció primordial de l’objecte del contracte,  
s’obliga a la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies de la 
seva competència professional per tal de garantir l’adequada realització dels treballs 
ressenyats, amb la diligència obligada per l’especialitat dels seus coneixements i la 
garantia tècnica i professional que implica la seva intervenció, així com es compromet a 
facilitar -en els terminis que es fixin- tots els documents i certificats adients pel bon 
desenvolupament del mateix. 
  
 c) Mitjans personals i materials destinats a l’execució del servei. 
  
 Per a la prestació del servei, l’ADJUDICATARI haurà de disposar i en bon estat de 
manteniment, durant el termini de prestació del servei, tots els vehicles remolcadors 
adscrits, així com la infraestructura general de l’empresa que hagi fet constar a l’oferta 
presentada. 
  
 Qualsevol canvi en els vehicles remolcadors, o bé canvis materials i personals 
inicialment afectes al servei o que constin a l’oferta presentada per l’ADJUDICATARI, 
haurà de posar-se en coneixement de VIQUAL, i complir les condicions establertes en el 
present Plec. 
  
 L’ADJUDICATARI haurà de disposar d’un mitjà de comunicació (telèfon mòbil, 
emissora...) que permeti tenir contacte i estar disponible tots els dies de l’any, inclosos 
festius durant, tota la jornada. 
  
 L’ADJUDICATARI haurà de disposar, a tots els vehicles que es posi a disposició per a 
la prestació del servei, una càmera digital o sistema que permeti efectuar fotografies als 
vehicles, abans de la seva retirada i en el moment del seu estacionament al dipòsit 
municipal. 
  
 Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitats, per al cas que l’ADJUDICATARI els 
incompleixi. 
  
 d) Prestació dels servei 
  
 El servei es comunicarà per via telefònica a la empresa adjudicatària, moment que 
serà enregistrat per la persona responsable de servei per part de Viqual, a efectes 
d’acompliment de temps de resposta. 
  
 En la demanda del servei s’indicarà el punt de retirada, el tipus de vehicle i el seu estat 
a efectes de poder determinar per part del adjudicatari el tipus de vehicle grua que s 
requereix per a prestar el servei de retirada. Els serveis contractat per aquesta licitació 
ho son exclusivament dins del terme municipal de Viladecans, i els punts de dipòsit 
seran igualment en el terme municipal de Viladecans. El punt de dipòsit per defecte serà 
sempre el Dipòsit Municipal de Vehicles de Viladecans.  
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 L’ADJUDICATARI haurà de retirar els vehicles que s’ordeni en el termini màxim que en 
cada cas s’atorgui a l’ordre corresponent, procedint a traslladar-los i dipositar-los en el 
lloc destinat a la seva custòdia, custodiant-los sota la seva responsabilitat fins el 
moment del seu dipòsit. 
  
 L’ADJUDICATARI haurà de procedir prèviament a la retirada del vehicle del lloc on es 
trobi, a fotografiar-lo, de forma que quedi constància de l’estat en que es troba. Les 
imatges i fotografies corresponents als vehicles s’entregaran a VIQUAL en el moment 
que es dipositi el vehicle. 
  

 Cada mes es presentarà per l’ADJUDICATARI un llistat dels serveis prestats.  
  
 TERCER. DETERMINACIÓ DEL TIPUS D’HORARI  
  
 S’entendrà per horari laborable o diürn, el comprès de dilluns a dissabte i entre les 
8:00 hores i les 20:00 hores d’aquests dies. 
  
 S’entendrà per horari nocturn o festiu, el diumenge i dies festius en el terme municipal 
de Viladecans, o els serveis que es prestin de dilluns a dissabte entre les 20:00 hores i 
les 8:00 hores. 
  
  
  
 QUART.- RESPONSABILITAT 
  
 L’ADJUDICATARI executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 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 de VIQUAL o de 
l'Administració no prevista en les bases i/o contracte 
    
 La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part de 
l’ADJUDICATARI d'haver complert amb la seva obligació de tenir coneixement de les 
seves condicions, d'haver estudiat detingudament els documents tècnics de la licitació. 
Per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs 
i, en conseqüència de l'execució dels treballs fins al seu lliurament en perfectes 
condicions  i en la forma i condicions convingudes. 
  
 L’ADJUDICATARI no solament respondrà dels actes propis, sinó també, si s’escau,  
dels subcontractistes, i en tot cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les 
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
  
 L’ADJUDICATARI respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que 
li siguin imputables. 
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 CINQUÈ.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ  
  
 L’ADJUDICATARI podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’encàrrec, 
prèvia autorització de VIQUAL. 
  
  
 SISÈ.- OBLIGACIONS D’ÚS D’APLICATIUS I DE FORMACIÓ DEL PERSONAL 
  
 L’ADJUDICATARI s’obliga en la utilització, per a la prestació dels serveis, dels 
aplicatius de gestió que estableixi SPM Viladecans Qualitat SL, que serà qui assumirà 
els costos dels mateixos així com de la formació dels conductors de la empresa 
ADJUDICATARIA en dits aplicatius.  
  
 SETÈ.- CPV 
  
 El codi CPV es: 5011811 -9 Serveis de remolc de vehicles 
  
  

  
  
 Sra. Carmen Vidal Trabalón 
 Gerent 

      Viladecans Qualitat, S.L 
  

  
  


