PLEC DE CLAUSULES PER A LA REPARACIÓ D’AVERIES AMB DEFECTES
D’AÏLLAMENT DE LÍNIES D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE CUNIT.

Obres relacionades amb el projecte de reparació d’averies amb defectes d’aïllament
de línies d’enllumenat exterior del municipi de Cunit, segons projecte de data abril
2017, redactat pels serveis tècnics municipals.
2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA.
Com a conseqüència del deteriorament de la xarxa d’enllumenat públic existent, són
freqüents les apagades a diferents sectors del municipi, generant múltiples avaries
elèctriques que pertorben el servei.
L’àmbit de les diferents actuacions queden definits al projecte de reparació d’averies
amb defectes d’aïllament de línies d’enllumenat exterior del municipi de Cunit, de data
abril 2017.
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
Són objecte del contracte els documents que formen part del l’esmentat projecte.
Els objectius principals de l’elaboració del diagnòstic d’averies de les instal·lacions
d’enllumenat públic és:
-

Conèixer l’estat real de les instal·lacions amb cables Aeris espatllats.
Reparar cables soterrats amb defectes d’aïllament avariats.
Determinar i valorar les solucions per tal de poder subsanar els constants
talls de subministrament en la xarxa.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del present contracte exclòs l’impost sobre el valor afegit de
conformitat amb el que disposa l’art.88 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic es: SEIXANTA MIL SIS CENTS VINT I UN MIL AMB CINQUANTA SIS
CÈNTIMS ( 60.621,56 € ).
5. PRESSUPOST DEL PROJECTE I DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació del contracte s’estableix en la quantitat de SEIXANTA MIL
SIS CENTS VINT I UN MIL AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS ( 60.621,56 €) sobre
l’esmentat import s’aplicarà l’Impost Sobre el Valor Afegit.
L’IVA corresponent al pressupost de licitació és de SETANTA TRES MIL TRES CENTS
CINQUANTA DOS AMB NOU CÈNTIMS (73.352,09 EUROS).
L’import de la despesa té caràcter de màxim i la presentació de les ofertes pels
licitadors no podran superar els preus unitaris màxims establerts en el plec de
prescripcions tècniques. Les ofertes presentades pels licitadors que superin els
imports màxims establerts seran automàticament desestimades.
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1. TÍTOL DE L’OBRA

6. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Els imports de les certificacions corresponents a l’execució de les obres s’imputaran a
la partida pressupostaria número 1650 6190000, amb centre de cost 07230.
7. TERMINI
Termini d’execució de les obres: 4 mesos.
8. DESPESES COM A CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIAL I
UNITATS D’OBRA
Seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideren inclosos en el preus unitaris del
projecte.
9. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI
Projecte tècnic i plànols amb indicació dels àmbits d’actuació, es podrà consultar en el
perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament.
10. INICI D’OBRES, ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE L’OBRA I
PLA DE SEGURETAT I SALUT
El termini d’execució de les obres es de TRES MESOS ( 4 MESOS ) comptadors a
partir de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.
Aquest termini començarà a comptar, un cop s’hagi signat l’acta de comprovació de
replanteig, si bé serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la
notificació per part de la Corporació municipal de la resolució de l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.
L’acte de comprovació del replanteig haurà de tenir lloc en el dia i hora que es
determini en la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte a l’empresa
corresponent.

L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que
generin durant l’execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
12. COMUNICACIÓ PRÈVIA AUTORITAT LABORAL
El contractista tindrà l’obligació de comunicar l’obertura del centre de treball a
l’autoritat competent previ a l’inici dels treballs, d’acord amb l’annex 3 del Real Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en els obres de construcció.
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11. GESTIÓ RESIDUS

13. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. El contractista disposarà del personal necessari per a complir i satisfer les
exigències d’aquest Plec.
2. El contractista haurà d’especificar en la solvència tècnica, els equips que pensen
utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les
comprovacions i treballs exigits al plec de prescripcions tècniques.
3. El contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems l’estoc de materials
suficient per poder atendre qualsevol imprevist que es produeixi.
4. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres
provisionals, acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin
obres definitives.
5. El contractista haurà de senyalitzar l’àmbit d’actuació de l’obra per tal d’impedir
l’accés de personal aliè a la mateixa.
6. La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a
càrrec del contractista.
7. El contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca
importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres.
8. El contractista tindrà l’obligació de realitzar el Control de Qualitat establert per
l’Ajuntament o a les indicacions que siguin ordenades per la Direcció de l’obra.
9. El contractista haurà d’enviar còpia dels assajos directament a la Direcció d’obra.

11. El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l’aire, sòls i en general
qualsevol classe de bé públic o privat. En particular s’evitarà la contaminació
atmosfèrica per la emissió de pols en totes les fases de les obres.
12. La contaminació produïda pels sorolls ocasionat per l’execució de les obres, es
mantindran dintre dels límits admesos per la normativa vigent.
13. Totes les despeses que s’origini l’adaptació de les mesures de protecció del medi
ambient i treballs necessaris pel seu compliment serà a càrrec del contractista.
14. VARIANTS DEL PROJECTE
No s’admeten.
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10. Un cop acabades les obres i abans de la seva recepció, totes les instal·lacions,
materials, sobrants, etc, construïts amb caràcter temporal pel servei de la obra,
tindran que ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva
forma original. Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin
completament netes.

15. ABONAMENT
Els abonaments de l’obra es realitzaran per certificacions mensuals.
16. REVISIÓ DE PREUS
No s’escau d’acord amb l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Cunit, a data de signatura electrònica.
L’enginyera tècnica municipal
Anna Aviñó Algarte
ANNEX I
Excavació :
2 Equips mecànics que realitzin a la vegada la mescla de l’àrid d’aportació, amb el
ciment, l’aigua i els diferents components de l’additiu.
1 Equip d’estessa amb regla vibrador
1 Corró metàl·lic
1 Corró pneumàtic
1 Compactador vibratori
2 Retroexcavadores amb martell picador.
Eines petites i/o de mà :

Regle vibratori.
Equips i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic.
Material d’encofrar
Compactadora manual
Petites eines de paleteria
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