
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  LA CONTRACTACIÓ  DEL
SERVEIS  DE  REDACCIÓ  DEL PROJECTE  DE  SECTORITZACIÓ  DE  LA
XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA DE LA FRANJA OCCIDENTAL
DEL NUCLI URBÀ DE MANACOR

1. Objecte

L'objecte del present Plec és el  servei de  Redacció del projecte de sectorització de la
xarxa de subministrament d’aigua  de la franja occidental del nucli urbà de Manacor.

Aquest servei resulta necessari per millorar el sistema hidràulic de la ciutat: rehabilitar
els depòsits per garantir el servei, sectoritzar la xarxa per augmentar-ne l’eficiència, i
ampliar la xarxa de sanejament per eliminar els col·lapses.

2. Obligacions de l'adjudicatari

Amb caràcter general entren dins les següents categories:
- Dur a  terme les estudis tècnics necessaris per poder redactar els projectes. 
- Redactar el Projecte o PPT si s´escau. 
- Gestionar la tramitació dels projectes davant les instàncies competents (Ajuntament de
Manacor, Conselleries de Medi Ambient, Sanitat, etc)

3. Obligacions de la Societat Municipal de Serveis de Manacor, S.A.

L'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A. assumirà les següents funcions:

- Supervisar l’execució dels treballs definits al Plec.
- Coordinar els treballs amb els ja realitzats per a la SAM o en curs de redacció.
- Proporcionar les dades disponibles.

4. Durada 

El termini d´execució del contracte serà de SIS (6) mesos a partir de la signatura del
Contracte. 

En cas de demora justificada  deguda a les tramitacions s’atorgarà una pròrroga de sis
mesos més.

5. Preu i condicions tècniques del treball 

Les fases dels treballs, amb caràcter general,  són les següents:

- Redactar els Projectes, o Plecs de condicions tècniques si s’escau, definits en aquest
Plec. Es faran per l’Ajuntament de Manacor i la SAM com a promotors. S’entregaran
tres còpies en paper, una digital en pdf i una altra en format obert. S’assistirà també la
redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars per part de la SAM.



- Gestionar la tramitació davant l’Ajuntament i  l’assistència en cas de que es presenti a
una subvenció supramunicipal. Aquí s’inclouen les consultes als òrgans supervisors de
l’Ajuntament  de  Manacor  i  altres  organismes,  així  com  les  eventuals  esmenes,
ampliacions, clarificacions i correccions que aquests indiquin.

-Revisar, ordenar i completar la base de preus de la SAM. Es presentarà una base que
permeti  realitzar  les  obres  usuals  de  l’empresa  sobre  les  xarxes  de  distribució  i
sanejament. Es contrastarà amb la de l’Ajuntament.

El preu per  realitzar el servei és de 24.000 €, més el 21% d’IVA amb el que el cost total
per la SAM és de 29.040 €.

S´especifiquen les condiciones tècniques a l´Annex I. 

6. Requisits del contractista

El personal que executarà la prestació ha de tenir experiència en treballs com els definits
al projecte o similars. Es determinarà l´equip assignat al treball a la memòria tècnica. 

Aquest és un requisit necessari per adjudicar el treball. 

Aquesta  memòria  haurà  de  ser  informada  favorablement  quant  al  compliment  dels
PCAP i del present PPT. 

Manacor, 3 de novembre de 2017

El gerent de la SAM Vist-i-plau

Francesc Grimalt Vigo                                   La Presidenta del Consell d'Administració
de  l'Empresa  de  Serveis  del  Municipi  de
Manacor, SA

Maria Antònia Sansó Jaume



Annex I: Condicions específiques del projecte de sectorització de franja occidental

Els projectes es faran amb l’Ajuntament de Manacor i la SAM com a promotors. El
projecte es redactarà a damunt la plantilla proporcionada pels Projectes de Sectorització
anteriors. Al nou document s’hi afegiran les millors que proposi el redactor i accepti la
SAM. Especialment es faran:
- els canvis que resultin de l’experiència adquirida en les solucions constructives.
- la incorporació de noves definicions de partides a la base de preus del projecte.
- l’estudi de les seqüències constructives per minimitzar les molèsties a la població.
El treball inclourà els següents aspectes:

Cartografia esquemàtica de l’estat actual de la xarxa, incloent la situació de les boques
d’incendis  existents,  tant  antigues  com  noves,  i  el  material  de  les   canonades  de
subministrament –fibrociment per defecte, PVC , polietilè, ...-.

El tancament efectiu dels sectors actuals a fi de que tenguin totes les entrades d’aigua
controlades  per  arquetes  de  comptadors.  Aquestes  estaran  telecomunicades  amb  el
sistema de control de la SAM. El total d’entrades del sector serà d’una per subsector
amb un mínim de dues.  Almenys n’hi haurà una provinent de l’artèria i una altra dels
sectors adjacents. Es tendrà especialment esment a la fase transitòria en que no estarà
construïda encara l’artèria.

- Els subsectors seran similars entre si, i  tendran al voltant dels 300 comptadors.
- Cada subsector  tendrà almenys una entrada amb comptadors des de fora del  sector.

Comptant a més les entrades des de dins el mateix sector, a cada subsector n’hi haurà un
mínim de dues i preferentment tres.

- Disposarà també d’una vàlvula de descàrrega al punt baix.

Aquestes seran les actuacions del projecte de sectorització mínima, juntament amb les
necessàries per tancar efectivament el sector i garantir que l’aigua arribi per tot.

Totes les claus de pas que no estiguin en bon estat i puguin integrar-se en l’esquema
anterior s’eradicaran, igual que els taps cecs. Igualment es suprimiran els culs de sac
existents  o  resultat  de la  sectorització,  mitjançant  nous trams de xarxa si  és  el  cas.
S’exceptuen els carrers en cul de sac.

Es situaran hidrants contraincendis a tots  els sectors, per una extensió de 100 m de
mànega,  amb  una  boca  de  70  mm,  enterrats  als  carrers  i  aeris  a  les  avingudes.
S’estudiarà  aprofitar  les  connexions  de  les  antigues  boques  de  reg,  que  si  no  es
suprimiran.

Es  suprimiran  les  càmeres  de  descàrrega  sifònica  de  capçalera  de  la  xarxa  de
clavegueram, sobretot les escomeses d’aigua, i es convertiran en pous. On es puguin
suprimir  pous de capçalera amb una mínima prolongació  de xarxa,  així  es  farà.  Es
substituiran les tapes de pous de registre de la SAM en mal estat, incloent un canvi de
campana si això fos necessari per encaixar el nou marc.

Una recerca de fuites amb heli una vegada finalitzats els treballs quan ja funcionin els



comptadors de barri, feta sector per sector, i  la reparació de les avaries detectades. 

Es  preveurà  dins  el  projecte  un  aixecament  topogràfic  de  la  xarxa,  incloses  les
escomeses, on es plasmarà tota la informació de que es disposi una vegada acabada
l’obra, per ser incorporat a la base de dades de la SAM.




