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ANTECEDENTS.

El Pla Actuació Munic¡pal 2076-2ot8, en el seu eix 03 "E/s borris. Fonoment de
públic, com a referent de civisme i com a espai per a tothom.

fer c¡utot", descriu

l'espai

ínvertlr en un seguit d'actuacions per a la m¡llora de l'espai públic, entre d'altres la instal.lació de
nous bancs a la c¡utat. Aquest subministre ha de donar resposta també a:

És necessari

Les obligacions derivades de compliment de normatives amb l'entrada en vigor d'una banda de l'Ordre
vlv/56L/2OLO, d'1 de febrer, per qual es desenvolupa el document técnic de condicions básiques
d'access¡bil¡tat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espa¡s públics urbanitzats per la Llei
L3/2OL4, del 30 d'octubre, d'accessibilitat universal obliga a la substitució de bancs que no comple¡xin
amb l'algada mínima (és a dir han de ser substituils els bancs d'algada infer¡or a 40 cm)
La necess¡tat de subst¡tuc¡ó de mobiliari exlstent per unitats noves donat que l'ús intensiu del mobiliari

urbá als espais públ¡cs, comporta una degradació important ¡ per tant es realitzen tasques de
manten¡ment periódicament (una vegada a l'any mínim), que inclouen rep¡ntar els bancs ila
substituc¡ó de llistons trencats. Malgrat a¡xó, arriba un moment en que els bancs de més de 10 anys
de instal.lació hagin de ser substituits per bancs nous, ja que s'ha de garant¡r la seguretat del seu ús
per part de la ciutadania.

L'¡ncrement de noves un¡tats per donar resposta a la necess¡tat de la ciutadania en espais de la ciutat
en que el seu ús actual demanda d'aquest t¡pus de mobiliar¡ per social¡tzar a la població i millorar-ne
la salut, com a compliment del PAM

2.

EXPOSICIó DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIó DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA:

Cons¡derant que la f¡nal¡tat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats en el pla d'actuació
municipal, el pla inversions ¡ la normativa d'access¡bilitat universal i que cal de disposar d'aquest subm¡nistre
per prestar el servei a la ciutadan¡a

Considerant que la f¡nalitat consiste¡x en el manteniment ordinari del espai públic per tal que aquest es trobi
en óptimes cond¡cions d'ut¡lització iseguretat per a les persones o usuar¡s
Considerant que la f¡nalitat consisteix en dotar l'espai públic dels serveis necessaris per al benestar de la
ciutadania.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de l'Hosp¡talet no disposa de mitjans

ni recurs técnics adients per realitzar aquestes actuac¡ons, mot¡u pel qual cal procedir a l'aux¡l¡ mitjangant la
contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectlu d'estabilitat pressupostár¡a ¡ control de despesa, i amb
total respecte als pr¡ncip¡s d'eficácia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discrim¡nació i igualtat de tracte.
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D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més efic¡ent leficag que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractació d'un servei pel subministrament especial¡tzat en
mob¡l¡ar¡ urbá

ila

seva col.locació a la c¡utat.

Tanmateix, per tal d'assegurar una cont¡nui'tat mínimament óptima del submin¡strament sufic¡ent per donar
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l'aportació de noves millores o soluc¡ons més
efic¡ents ieficaces en futures lic¡tacions a la necessitat detectada, es considera una durada del contracte de 3
mesos.

3. OBJECTE.

I

MODALITAT DE CONTRACTE

lJobjecte és contractar el subministre i les accions necessáries per fer la col.locació o la retirada de bancs
(nous/existents) a la via pública, tant en zona dura com en zones de parcs i places, zones toves, per tal de
dotar a la c¡utat de nou mobiliar¡ més cómode, adaptat a diferents discapacitats, ial nous ús que la c¡utadania
fa del espai públic.
CPV- 45233293-9 Instal.lació de mobiliari urbá

Cons¡derant que la millor soluc¡ó consisteix en la contractació del subministre de mobiliari urbá, bancs
s'enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l'objecte del contracte,
que són rellevants i diferencials en la execució del mateix:
Fases

1. Obtenció de matéries orimes.

2.

Manufacturac¡ó del oroducte o material.

3. Transport

o d¡str¡bució dels materials.

4.

instal.lac¡ó del mater¡al

5.

Manteniment de l'element banc

lmoactes ambientals

o

Emissions de CO2 (KgCO2 equ¡valent/unitat de banc)

lmpactes socials

.

Condicions laborals en les diferents fases del cicle product¡u.

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediamb¡ental i/o informació quantificada i verificable sobre
l'acompliment amb¡ental d'un producte o mater¡al en l'execució en l'execuc¡ó d'aquest cicle de vida esdevé una
millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdev¡ngu¡ una
contractac¡ó eficac i efi cient.
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Considerant que la millor soluc¡ó cons¡steix en la contradac¡ó d'un servei de subm¡n¡strament ¡ ¡nstal.lacions de de bancs
que ha de ser sosten¡ble, també es objecte de la contractac¡ó el serve¡ med¡ambientalment més efic¡ent per tant forma
part del contracte de les fases que seran l'abast de l'an¿l¡s¡ del c¡cle de v¡da del producte a contractar (ACV).

Definim les fases següents pel c¿lcul de l'anál¡si el c¡cle de vida (ACV)

-

El métode fabricació o producció del banc (banc de fusta de fins a 2 metres d'amplada amb brag),

-

El

-

transport des de la fabricació/producció fins al punt de subministrament, Carrer Cobalt 57.

El cost del seu manteniment durant una any t¡pus (inclou t¡pus de mater¡als ¡ accions, ma d'obra
pel manten¡ment que consistir¡, en retirada de grafits, neteja de la fusta, substitució d'un llistó), es
fará una actuació d'aquest t¡pus cada any (per homogeneitzar d'hipótesis)

L'adquisició de les matéries pr¡mes necessár¡es i la generació de recursos, la fusta est¿ cert¡ficada
amb etiqueta FSC i/o PEFC, iel material utilitzat per la estructura definirá les matér¡es primeres,
des de l'origen fins a que forma part del banc

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o mediambiental vinculant de forma d¡recta amb qualsevol fase en
l'execució d'aquest c¡cle productiu esdevé una m¡llora qualitat¡va o quant¡tat¡va que cal ponderar amb el preu
del contracte per tal que esdev¡ngui una contractac¡ó ef¡cae i ef¡c¡ent.
Els criteris que d'acord amb l'anter¡or es cons¡deren adients incorporar com

a cr¡ter¡ d'adjudicació són els

següents:

-

cost del manten¡ment. Pel cost del manteniment s'ha de definir el tipus de producte, hores (má
d'obra), tipologia de productes pel manten¡ment d'un banc/any, segons d'hipótesi definida
anter¡orment
El

Kg de CO2 equivalent de la un¡tat banc derivades dels productes ¡ del les tasques de manten¡ment

def¡n¡des.
Kg

Co2 equivalent del transport del banc des de

la fábrica fins al carrer Cobalt 57, de l'Hosp¡talet

Kg de residus no reutilitzables (atenent a la vida

útil marcada), cost d'el¡minació del residu. S'ha de
presentar una memória dels elements a reciclar reciclats provinents del mater¡al (bancs) ret¡rats
al ser substituits pel mobiliar¡ nou submin¡strat en aquest contracte

Aportació de certificac¡ons amb¡entals, característiques de producte /família de productes,
et¡quetes ecológ¡ques, declaracions ambientals o equ¡valents:
Cert¡ficacions

FSC

i/o

PEFC

ISO 14025: Etiouetes i declaracions ambientals tious

lll

@
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Les millores ofertades pels l¡c¡tadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions espec¡als
d'execució.

4.

Just¡ficac¡ó de divisió en lots,

Per la naturalesa de les prestac¡ons no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament
individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir
una coordinac¡ó iplanificació global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que
resulta desproporcionada per a les final¡tats d'interés públic que es persegue¡xen en l'execució d'aquestes, fet
pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignac¡ó dels recursos públ¡cs proporcionals a la
finalitat reouerida.

5,

Pressupost base de licitac¡ó.

El cálcul del pressupost base de licitac¡ó s'ha establert a partir del cálcul dels costos directes i indirectes. Dins
dels costos d¡rectes, el cálcul de l'esforg que s'est¡ma necessari per a la prestació objecte del contracte s'ha
obt¡ngut d'acord amb els preus de la base de dades del ITEC 2017, idel conveni col.lectiu del sector aplicable,
, (V Convenio colect¡vo del sector de lo construcción, publicat al BOE de data 15 de marc de 2O!2, mitjangant
Resolució de la Dirección Generol de Empleo de 28 de febrer de 2012, o posterior Conveni que hagi estat signat
per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicac¡ó de l'Acord de revisió salarial per a I'any 2016 del
Conveni col'lectiu de treball del sector de la construcció iobres públiques de la província de Barcelona) o bé
abonar retr¡buc¡ons equivalents per a les categor¡es establertes al conven¡ d'aquest sector i a l'acord de revisió

salar¡al

Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
El pressupost base de licitació, que determina el límit máxim de despesa al qual es compromet l'Ajuntament,
és el de -euros, 499.993,25 € IVA inclds, amb el desglossament següent: 4L3.2I7,56 €, pressupost net ¡...

86.775,69 € -euros en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
La quant¡a d'aquest contracte es determina en funció dels preus un¡taris previstos en l'annex I i

ll i la previsió

de bancs a ret¡rar i/o instal.lar

L'Ajuntament no está obl¡gat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades siguin inferiors a
les un¡tats prev¡stes, per la qual cosa, l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho
fará en funció dels preus unitar¡s prev¡stos en el projecte i realment executats. Per contra l'ajuntament podr¿
decidir esgotar el pressupost de lic¡tació augmentant les un¡tats executades, sense possibilitar que l'¡ncrement
d'unitats executades augmenti el preu de licitació
Tot aixó sens perjudici dels increments o excessos d'am¡daments que d'acord amb el prev¡st a I'aft.242.4 de la
LCSP es posin de man¡fest durant l'execuc¡ó de l'obra.
En tot cas les ofertes que excedeixin el preu un¡tari de referéncia establert com a preu máx¡m resultaran
excloses per superar el tipus de lic¡tació.

@
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6. lmputació pressupost municipal.
La despesa corresponent a l'exercici 2019 i que cobre¡x

tot el pressupost base de licitació, es fará efect¡va amb
cárrec de la partida que consta al cert¡ficat de retenció de crédit núm. 190016597 de data 27 de febrer de
2019, emés per la InteNenc¡ó General.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte, ¡els preus consignats
porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de cláusules administratives generals, i anirá amb cárrec
al /als pressupost i partida següent:

Any

Mesos

Econdm¡c

Programa

Orgánic

lmport net

% IVA

lmport

lmport total

2019

1

203.00.00

9502

06

100.000 €

21

21.000 €

'12't .000

2020

2

203.00.00

9502

06

3't3.217 .ffi €
413.217.56 €

21

65.775.69 €

378.993,25 €
499.993.25 €

ato. /

/c.oY E

€

7. Valor estimat del contracte,
Cons¡derant el pressupost base de l¡citació, les est¡mac¡ons del contracte abans esmentades, aixícom les seves

possibles modificac¡ons i prdrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'lmpost sobre el Valor
Afeg¡t, als efectes de determinar el proced¡ment d'adjudlcació i la publicitat és el següent:

Pressupost

net

2019

2020
TOTAL

8.

100 000,00
313.2r 7,56

Pregsupost

net

prórrogues

prestació

€

€

4't3.217,56

eventuak

Pressupost
Prorroga

€

.0,00

€

0.00

0,00

€

0.00 €

net

Pressupost net
modificacions amb
increment del cost
económic
0.00 €
0.00

€

SUMA

100.000

€

313,217,56

e

413.217,56€.

€

Criteris d'adjud¡cac¡ó i justificac¡ó de la proporc¡onal¡tat de la puntuac¡ó assignada a cada cr¡ter¡
resp€cte del total de criteris a considerar:

Considerant l'objecte del contracte, així com també totes les actuac¡ons que ¡ntegren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi ¡ efecte de seleccionar la millor oferta en relació qual¡tat preu, ¡ncorporar els següents
criteris i amb la proporc¡ó que tot seguit s'indica ijustifica:

.

Cr¡teri per preu:

7W"

Autom¿t¡c

70%

@
.
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qual¡tatius:

Autom¿t¡c

3M
30%

Criter¡s outomdtics (700 puntd:

CRITERI PER PREU (70 PUNTSI

l.-Cost de l'element : fins a un máxim de 50 punts,
L'empresa fará una baixa lineal sobre els preus unitaris de l'annex I i llexpressada en forma de percentatge. La
valoració de les propostes económiques t¡ndr¿ una puntuac¡ó máxima de 50 punts. La oferta més económica
obt¡ndrá la máxima puntuació de 50 punts i la oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrá 0
punts. La resta d'ofertes econdmiques obtindran una puntuació proporcional, segons la formula:
Pi=50x Bm/Bi
Pi= puntuació de l'oferta i
Bm: ba¡xa més gran. La millor Oferta (%)
Bi: La baixa de l'oferta a puntuar (%)

2.- Cost de manteniment anual del producte: F¡ns a un máxim de 20 punts
Per tal d'homogeneilzar l'oferta es valorará el cost del manten¡ment del producte durant un any t¡pus ( s'ha
de incloure tipus de materials ¡ accions, ma d'obra pel mantenlment que cons¡st¡rá, en retirada de grafits
(tasques a considerar, la neteja de la fusta pintada) i la subst¡tució d'un llistó, es fará una actuació d'aquest

tipus cada any (per homogeneitzar d'hipótesis).
F¡txa técnica

del producte explicant el pla de manteniment previst incloent la durab¡l¡tat prevista

dels

mater¡als i les peces que poden ser reemplagades
Per tant el licitador presentar¿:

Hores má d'obra ( cost, segons conveni del sector) necessáries per a cada acció definida, els materials
necessaris, maquinária s¡ és necessár¡a i altres elements i el valor total (sense IVA) del cost de cadascuna de
les tasques referides. Es fará la descripció del material a util¡tzar, que estará lliure de plom (l p¡ntura), tots els
productes a aplicar per fer el manteniment hauran de disposar d'etiquetes.
La descripc¡ó ¡valorac¡ó será complerta (el preu del producte a ut¡l¡tzar es val¡dará amb l'aportac¡ó de preus de

mercat del producte)
Si la descripció de les tasques es cons¡dera incompleta o
Es valorará amb
fórmula.

20 el cost global suma de

¡ncoherent, la puntuac¡ó será 0 punts

les dues tasques més

baix i la resta proporcionalment segons

la

^run,...nr
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Mm/Mi

Pm: puntuac¡ó relat¡va al manten¡ment

Mm: valor de la proposta de manteniment més baix
Mi: valor de la proposta de manten¡ment a valorar

CRITERI OUALITATIU (30 PUI{TS)
1.- Em¡ssió de Tn de CO2 eouivalents: Fins a un m¿xim de 20 punts
Pel cálcul d'aquest punt es lliurará la calculadora d'emissions de Co2 eq. Especifica per aquest contracte que
s'annexa. Aquest valor inclou les em¡ss¡ons durant la fabricació ¡ el transport (veure ¡nstruccions a l'annex de
la calculadora)

S'ha de tenir en compte que el CO2 eq. Te com a base les dades obtingudes amb el TCQ 2000 GMA (gestió
med¡ambiental), amb la descr¡pc¡ó de l'element descr¡ta en el plec de cond¡c¡ons técniques .
Pel cálcul d'aquest punt s'especificar¿ l'inic¡ del

o

transport (fabr¡ca del producte) fins al carrer Cobalt núm. 57

definlrá una ruta i el Km, a¡xí com el t¡pus de transport, . S'ha d'aportar justificació del recorregut
amb programa Google Mops així com el compromís de no canviar de subministrador durant l'execució
de les obres (excepte si la distancia fos inferior a la proposada).
Es

I s'aportar¿ la fitxa técn¡ca del vehicle de transport ( si la fitxa técn¡ca del vehicle de transport no espec¡fica les
emissions de C02, s'aportará la matricula per tal de fer equivaléncia amb l'et¡quetatge de la DGT. El
contract¡sta s¡ ha d'ut¡litzar un altre transport haurá de lliurar a l'ajuntament la nova fitxa técnica o matricula
per tal de garantir la reducció d'emiss¡ons ofertada

Si no s'adjunta documentac¡ó acred¡tat¡va del tipus de transport o del punt de fabr¡cació del producte, es donará

0 punts.
El menor valors de Kg de COz equivalent ACVI (total emissió proposta) obtindrá la máxima puntuació i la resta
proporcionalment

ACVP=29¡46Y5rOaU,
ACVp: puntuac¡ó relat¡va a emissions de COz
ACVb: valor de la proposta més ba¡x
ACVI: valor de la

proposta

a valorar

Donat que es descriu el mater¡al a partir de les dades obt¡ngudes en el TCQ 2000 ITEC, bancs de preu 2017, la
un¡tat de banc més semblant a la descrita en l'annex l, és un banc de 2,2 m, es fará el cálcul segons les fitxes de

@
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l'element proposat pel licitador ¡ per poder comparar ¡ ompl¡r la calculadora s'ampliare proporcionalment amb
el coeficient de longitud.
2.- Aoortac¡ó de certificats

i/o etiquetes:

F¡ns a un máxim de 10

punts

S'atorgaran fins a un máx¡m de 10 punts per l'aportació de:
1.- Aportac¡ó dels cert¡ficats ISO 14025 (es valorará la documentació aportada amb 2 punts)

2.- Certif¡cac¡ó 100% FSC i/o PEFC de la fusta del producte a subm¡nistrar (la presentac¡ó del fusta 100%
PEFC es valorará amb 6 punts, qualsevol altre % inferior será 0 punts
Caldrá presentar la documentació acreditativa

,

FSC

i/o

en cas de no aportar la documentació es valorará amb
punts, el certificat haurá de ser del 100% de la fusta ut¡litzada en el producte.

O

3.- 100% fusta reciclada amb polímers (2 punts)

ja que aquest contracte ha de contribuir a la millora de l'espai
dels elements situats al carrer és fonamental, s'ha de valorar el cost del manten¡ment
anual del producte, ja que s'espera que la v¡da útil (teórica) , fins a la seva eliminació o substitució haurá de ser
mínima de 15 anys, per tant es vol donar un pes de 20% al valor en euros del manten¡ment i a la em¡ssló de CO2 ¡
et¡quetatge del mateix (30%), com a criter¡s vinculants.
Es dona el pes

públic

del 50% al cost del producte nou

iel manteniment

10. Procediment d'adjudicació.

Cons¡derant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el
valor est¡mat del contracte i els criteris que serv¡ran per a la seva adjudicac¡ó, es considera que el més adient
és adjudicar aquest contracte mitjangant un procediment obert

11. Condicions d'apt¡tud i de solvéncia técn¡ca, económica i financera de les empreses
Cons¡derant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que ha de reg¡r en tota actuació adm¡nistrativa, les condicions d'apt¡tud mínima que s'haurá
d'exig¡r als l¡citadors per a part¡c¡par en aquest procediment d'adjudicació és la segúent:
1.- Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són idéntiques
o similars al contracte que es pretén licitar ¡que no es trobin en supós¡ts de proh¡b¡c¡ó de contractar.

Així mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses l¡c¡tadores s'ex¡g¡rá la següent solvéncia:
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@

Solvéncia económica i financera i técnica que s'exigeix:

l'ámbit al que es refereix el contracte, refer¡t al m¡llor exercici dins dels
tres últims d¡sponibles en funció de la data de const¡tució o d'¡nici de les activ¡tats dels empresaris ide
la data de presentació de les ofertes, ha de ser de com a mín¡m 619.826,34 euros.
El volum anual de negocis en

per r¡scos profess¡onals, vigent fins a la fi de term¡ni de prestació
d'ofertes, per un import mínim de dels empresar¡s ¡de la data de presentació de les ofertes, ha de ser

Asseguranga d'indemn¡tzació

de com a mínim de 473.2t7,56 euros, amb l'aportació, a més, del compromís de la seva renovació o
prórroga que garanteixi el manten¡ment de la seva cobertura durant tota I'execució del contracte.
Aquest requ¡sit s'entén complert pel l¡c¡tador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'asseguranea ex¡gida, compromís que ha
de fer efectiu dins del termin¡ de deu dies hábils a qué es refereix l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta
Lle¡.

-

la mateixa naturalesa o similar que els que
l'objecte
el
com
a máxim, els tres últims anys, en la qual se
constitueixen
del contracte en curs de,
n'indiqui l'¡mport, la data ¡ el destinatari, públic o privat. Per determ¡nar que el submin¡strament és de
la mateixa o similar naturalesa que el que constitue¡x l'objecte del contracte es tindrá en compte els
tres primers díg¡ts dels cod¡s respectius de la CPV.
Relació dels subm¡n¡straments principals efectuats de

S'admet que els empresaris puguin acred¡tar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i recursos d'altres
ent¡tats que no es trob¡n amb cap supósit de prohibic¡ó per contractar i amb independéncia dels v¡ncles que
tingu¡n amb elles, sempre ¡ quan demostri que durant la vigéncia del contracte disposará efect¡vament dels
m¡tjans i solvéncia d'aquella entitat.

12.Mod¡ficacions del contracte.
No hi ha modificac¡ons del contractes previstes
Un cop perfeccionat el contracte, l'órgan de contractac¡ó només podrá modificar el contracte, si concorren les

c¡rcumstáncies establertes a l'art. 205 de la Lle¡ 9/20u de 9 de novembre de 2017.

13. Pagament de factures.

El pagament de les factures es realitzar¡ mensual, d'acord amb el calendari de pagaments previst per
l'Ajuntament i prévia comprovació isupervisió de les prestac¡ons realitzades. Sens perjudici de la quantitat a
satisfer que result¡ en cas de demora o endarreriment de les prestac¡ons pactades.

14. Termini d'execució.

será de 3 mesos a comotar des de l'endemá de la seva formalització
proposat per l'adjudicatari si fos millorat, i no es contempla cap prórroga.
La durada de les orestacions

o

el
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Donat el volum d'elements adqu¡r¡r en aquest contracte, l'adjudicatari, si l'ajuntament ho requere¡x, d¡sposará
en els seus magatzems del producte, que será ll¡urat al punt on els técnics mun¡cipals ho decideixin, o en el seu
defecte a un dels magatzems municipals. Per tant l'ad.¡udicatari haurá de d¡sposar del producte en un máxim
d'una setmana (el máxim tems de magatzem necessar¡ será la durada del contracte)

15. Revisió de preus.

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques idurada del present contracte.

16. Condicions especials d'execució.

16.1

Condlclons laborals, de seguretat lsalut en eltreball I de prevenció de riscos laborals

a)

L'adjud¡catar¡ estará obligat a complir el disposat a la vigent legislació social i de seguretat isalut.

b)

El contractista també haurá d'observar el que es preveu en la Reglamentac¡ó sobre Accidents de Treball i

Malalt¡es professionals, legislació sobre contractac¡ó i subcontractació i legislació inormativa v¡gent sobre
Prevenció de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públiques posades a

licitació per a corporacions iEntitats oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball
malalties professionals amb l'lnst¡tut Nac¡onal de Seguretat Soc¡al.
c)

¡

L'adjudicatar¡ ser¿ l'ún¡c responsable, tant jud¡c¡alment com extrajud¡c¡alment de tots els accidents de
treball que puguin ocórrer durant l'execuc¡ó dels treballs objecte del contracte, pel que adoptará totes
aquelles mesures que la práctica aconselli i la bona execuc¡ó requereixi, havent d'atendre les indicacions
que formuli el Técn¡c Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serve¡s Técnics Municipals.

16.2. Cond¡c¡ons especials d'execució
Relatives al paradisos fiscals.
Els licitadors, contract¡stes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d'aquest contracte

públic no poden realitzar operaclons financeres en paradisos fiscals -segons la llista de pai'sos elaborada per les
Instituc¡ons Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol o fora d'ells i que s¡gu¡n
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara del¡ctes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
Condicions socials d'execució
L'adjudicatar¡ estar¿ obligat a aplicar el conveni col.lectiu del sector aplicable (Conveni col.lectiu del sector de
la construcció , pubf¡cat al BOE de data 25 de setembre de 2Of7 , mitjangant Resolució de la D¡rección Generol

de Empleo de 21 de setembre de 2017, o poster¡or Conveni que hagi estat s¡gnat per les mate¡xes parts
11

6)

^r.r.,,.-.!rr

o. L ño¡prr.rrl

legitimades així com per l'aplicació de l'Acord de revisió salarial per a I'any vigent del Conveni col'lectiu de
treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona) o bé abonar retribucions
equivalents per a les categories establertes al conveni d'aquest sector ¡ a l'acord de revisió salaria..
Condicions mediamb¡entals d'execuc¡ó.
El contractista estar¿ obliBat al compliment de l'establert

a)

a la Cláusula mediambiental: "Obligacions

mediombientols del controctisto" contemplada al Plec de condicions técniques així com a la "Guio de

bones prdctiques per o lo prevenció de la contominoció otmosférica en les obres dels mun¡c¡pis
metropol ita ns" contemplada al projecte execut¡u.
El contractista fará una identificació dels aspectes ambientals rellevants a I'obra

b)

i una correcta

gest¡ó

ambiental del seu serve¡, prenent les mesures necessár¡es per m¡n¡mitzar els impactes que aquest pugu¡
ocas¡onar (com ara els ¡mpactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gest¡ó dels residus iels
embalatges i altres mesures que sigu¡n adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la leg¡slac¡ó vigent.

tant de runes com de materials
sobrants, fent desaparéixer les instal.lac¡ons provisionals que no sigu¡n necessáries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs necessaris perqué l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es
prendran mesures pel control de fang, i/o pols, evitant la seva producció isortida de I'obra m¡tjangant
punts de neteja de pneum¿tics, reg icobr¡ment del material susceptible de provocar pols, tall de peces
El contractista está obl¡gat a mantenir netes les obres ¡ els seus voltants,

de paviment per via humida, etc. A¡xí mateix, s'assegurará que els nivells d'emissió sonora siguin acords
amb les directives europees corresponents. El pla de mesures per a garantir la neteja ¡ control de soroll
s'inclourá en I'oferta I abans de I'inici de les obres será aprovat per la Direcció d'Obra. El cost d'aquestes
ser¿ objecte d'abonament
mesures es considera inclós en els preus unitar¡s del projecte

ino

indeoendent.

cond¡cions étiques d'execució

Vetllar perqué totes les acc¡ons del present contracte garanteix¡n el respecte als principis de no discrim¡nació
igualtat de tracte relat¡us a:

.
.

¡

la no discriminació per raó de sexe, or¡entació sexual, ¡dent¡tat de génere, ideologia, nacionalitat, raga,
étnia, religió, edat, diversitat func¡onal o de qualsevol altre índole;
la

dignitat ill¡bertat de les persones.

t2
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16.3. Obligacions essenc¡als del contracte
El contractista quedará vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus
termes, tindrá el carácter d'obligació essenclal del contracte.

incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la cláusula trentena d'aquest
plec, responent la garant¡a def¡nit¡va d'aquestes penal¡tats.
El seu

El compliment de les condicions especials d'execució establertes en aquesta cláusula tindrá el carácter
d'obligació contractual essencial.

15.4. Altres obligacions del contract¡sta

drets i les obligacions de les parts seran, a més dels ind¡cats a les cláusules de les dades específiques del
contracte i les obligacions técniques del contractista contemplades al Plec de condicions t¿cniques, aquells
que resultin de la documentació contractualila normativa aplicable i, en part¡cular, les següents:
Els

a)

El contractista té l'obligació de realitzar les tasques relatives al present contracte amb estricta
subjecció a les cláusules adm¡n¡stratives (Benerals i particulars) del contracte, ialtra documentació
comp¡ementár¡a, d'acord amb les ¡nterpretacions que la direcció o, si s'escau, l'Administració faci
d'aquesta documentac¡ó, les quals seran comunicades en els termes que estable¡x el plec de Cláusules
Ge nera ls

b)

Assumir les despeses de public¡tat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, ide
conform¡tat amb les bases d'execució del pressupost mun¡c¡pal, l'Ajuntament descomptará I'import de
les esmentades despeses de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, s¡ fos necessari.

t,

Facilitar la informació que s'estableix a la Llei l9/20r4, del 29 de desembre, de transparénc¡a, accés
la informació pública i bon govern.

d)

Especificar les persones concretes que executaran I'obra iacred¡tar la seva afiliació is¡tuac¡ó d'alta a ¡a
Seguretat Social, préviament a l'¡n¡c¡ de l'execució del contracte. Durant la vigéncia del contracte, cal

comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol substitució
acreditar que la seva s¡tuació laboral s'aiusta a dret.
a)

o

modificació d'aquelles persones

a

¡

L'empresa contractista fobliga al compliment de tot alló que estable¡x el Reglament (uEl zoj,6/67g,
del Parfament Europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE, així com a la vigent llei de protecclón de dades. La documentació i la

informació que es desprengui o a la qual es t¡ngui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions
objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del fitxer oe
dades personals, té carácter confidencial i no podrá ésser objecte de reproducció total o parciat per
cap

mitj¡ o suport.

Per tant, no se'n podrá fer ni tractament ni edició informát¡ca, ni transmlss¡ó a
tercers fora de l'estricte ámbit de l'execució d¡recta del contracte. A aquests efectet a banda de les
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prescr¡pcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions técniques particulars, l'adjudicatari

també haur¿ de:

Mantenir la confidencialitat de les dades de car¡cter personal a qué t¡ngui accés o hagi
elaborat per raó de l'execuc¡ó del contracte i, a tal efecte, l'adjud¡catari/ár¡a manifesta que té
implantades i/o adoptará abans de l'inici del contracte les mesures de t¡pus técnic ¡
organitzat¡u necessáries per tal de garantir la seguretat i evitar l'alteració, pérdua, tractament
o accés no autor¡tzat, en atenc¡ó a l'estat de la tecnolog¡a, la naturalesa de les dades
emmagatzemades iels riscos a qu¿ estiguin exposades, ien estr¡cte compl¡ment de la
normativa v¡gent en mat¿r¡a de protecció de dades de carácter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les corresponents al n¡vell
requerit básic , i són d'apl¡cació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes,
programes

i

persones que ¡nterv¡n8uin en el tractament de les dades en els termes que

estableix aquell reglament.

Tractar les dades de carácter personal ún¡cament conforme a les instruccions que a l'efecte li
trameti l'Ajuntament ¡de forma confldencial i reservada, no podent ser objecte de cessió,

difusió, publ¡cació o ut¡l¡tzac¡ó per a f¡nalitats diferents de les establertes en aquest plec.
Aquesta obl¡gac¡ó seguirá vigent un cop el contracte s'hag¡ exting¡t, per f¡nalitzac¡ó del seu
term¡ni o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en
aquest plec.
Tornar a l'Ajuntament, en tots el casos d'ext¡nc¡ó contractual, les dades de carácter personal,
també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada objecte del tractament.

i

També haurá de guardar la deguda conf¡dencial¡tat respecte a tota la ¡nformac¡ó obtinguda i
documentació elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta documentació no podá
ser reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a f¡nalitats d¡ferents de les establertes
en aquest plec, fins
b)

ltot

un cop extingit el contracte.

Comun¡car per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació de les
orestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la just¡ficac¡ó de la seva apt¡tud , o
en el seu cas classlficació, per dur-ne a terme l'execució. Un cop signat/s, haurá d'aportar-lo/s dins dels
15 dies naturals següents a la seva subscripció

c)

Ll¡urar

tota la documentac¡ó

necessária pel compl¡ment del contracte en catalá

ifer-ne ús en

els

elements informat¡us de l'obra.
d)

tota la documentac¡ó que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, ¡en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efect¡u compliment de les
obligacions i compromisos assum¡ts per l'empresa pel que fa a la Legislació d'lntegrac¡ó de
Lliurar

Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractac¡Ó
de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserc¡ó, iels requis¡ts ¡obligacions contractuals
ambientals oue s'estable¡xin als plecs.
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durant l'execució del contracte fos necessari la seva suspensió temporal, aquesta haurá de ser
aprovada per l'Administrac¡ó prev¡ ¡nforme de la Direcció Facultativa. L'acceptació de suspensió en el
termini d'execució de l'obra no suposará un augment dels costos per l'Adm¡nistració respecte al
S¡

pressupost adjudicat.

contractista és responsable de tots els objectes que es trob¡n o descobre¡xin durant l'execució de les
obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de I'obra ¡col.locar-los sota la
El

seva custódia. Els materials rescatats de l'obra es cons¡deraran prop¡etat de l'Ajuntament
traslladats pel contract¡sta al lloc que determini la Corporació.

i

seran

16.5. Altres condicions d'execució

del lliurament ¡ transport del material o a subm¡nistrar será a cárrec del
contractista
2. En el cas de que els técnics municipals consideren que en el moment del lliurament el element
subministrar no compleix amb les cond¡c¡ons requerides o te desperfectes, s'haurá de retirar
l'element i haurá de ser subst¡tuil per un altre sense cap cost per l'ajuntament
1. Les despeses derivades

17. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garant¡a provisional. No obstant, el contract¡sta que
resulti adjudicatari haurá de dipositar una garantia definitiva per ¡mport de 20.660,89 euros, equ¡valent al 5%
del pressupost base de licitac¡ó iva exclós.

18, Term¡ni de garantia

s'estable¡x un term¡n¡ mínim de garant¡a de 12 mesos sens perjudici que aquest termini pugu¡ ser millorat per
l'adjudicatari.

19. Subcontractació
Es permet la subcontractació

de prestac¡ons no princ¡pals o substanc¡als del contracte., en concret de les

tasques de col'locació de l'element subm¡n¡strat (obra civil per a la instal.lació d'elements subm¡nistrats)

20.- Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
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21, Régim específic de penalitats.

Considerant les característ¡ques del contracte, així com també les possibles millores que pugu¡n oferir els
contract¡stes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del contracte iva exclós,
s'estableixen les següents penal¡tats:

a) Incompliments molt greus:

- L'incompllment de les obligacions contractuals essenc¡als previstes en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions ¡/o cond¡cions d'execució del contracte
establertes en aquest plec ien el plec de condicions técniques, quan produeixi un perjudici molt greu ¡ no
doni lloc a la resolució del contracte.
- L'¡ncompliment de les prescr¡pc¡ons sobre senyal¡tzació i seguretat de tercers en les prestac¡ons.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenc¡ó de riscos
laborals.
Les actuacions que, per acció o om¡ssió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb la
legislació vigent.

-

-

L' incompliment dels term¡nis de pagament amb contractistes i provei:dors.

b) Incompliments greus
- L'incompl¡ment o compliment defectuós de les obl¡Bac¡ons i/o cond¡cions d'execució del contracte

establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi falta molt greu.
- L'incompliment de les prescr¡pcions municipals sobre comun¡cació de les prestacions.
- L'incompliment, que no constitue¡xi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general
sobre orevenció de riscos laborals.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls hi hagi
atr¡bu¡'t el car¿cter d'obl¡gacions contractuals essencials.
c) lncompl¡ments lleus
- L'incompl¡ment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte
establertes en aquest plec ien el plec de condicions técn¡ques, quan no constitueixi falta molt greu o 8reu.
- fincompliment de les obligac¡ons de carácter formal o documental exigides en la normativa de prevenc¡ó
de riscos laborals i que no est¡gu¡n tipificades com a greus o molt greus.

-LO
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Penal¡tats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d'aquestes faltes són les següents:

Per ¡ncompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a máx¡m del preu d'adjudicació per a cada
penal¡tat d'aquesta tipolog¡a.
Per incompliments greus una penal¡tat equivalent a un 6% com a máxim del preu d'adjudicació per cada

penalitat d'aquesta tipologia.
Per ¡ncompliments molt greus una penalitat equ¡valent a un 10% com a máxim del preu d'adjudicació. La
imposició d'una penal¡tat d'aquesta t¡pologia es incompatible amb la imposició d'altres penal¡tats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos a comptar des de
la data d'incoac¡ó del corresponent expedient.
El

octubre de 2019

Alberto Pons Galisteo

Blanca At¡enza Gatnau

Cap de Servei d'Obres i

D¡rectora de Serveis de l'Espai,
Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat

Manteniment de l'Espai Públic
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