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ANTECEDENTS

El Pla d'actuació mun¡c¡pal (PAM) 2016-2019, és un seguit d'eixos d'acció id'inversions per
consolidar la que en d¡em tercera transformació de fHosp¡talet. D¡ns de l'objectiu 01 de c¡utat,
,,Drets básics garantits" i en concret amb l'object¡u estratégic 01.06, defineix la necess¡tat de

garantir l,accés a l,esport ¡ a l'act¡vitat física a la c¡utadan¡a de L'Hosp¡talet per tal de millorar la
seva oualitat de vida.

El subministrament ¡ col.locació de la gespa art¡f¡c¡al ¡ altra equipament esportiu del cMF
Torrassa de l,Hospitalet, dona resposta d¡recta a l'object¡u assenyalat anteriorment ¡ per tant
formen part del Pla d'inversió Munic¡pal (PlM) 2016-2019.

2.

EXPOSICIÓ

DE LES

NECESSITATS DETECTADES

I

JUSTIFICAOó

DE TA

5OTUCIÓ

ESCOLLIDA.

considerant que la finalitat consiste¡x en donar compl¡ment als compromisos adoptats en el
ola d,inversions municipal que contempla millorar les ¡nfraestructures o equipaments
cons¡stents en:

-

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL

At CAMP

DE FUTBOL DE LA

TORRASSA DE L,HOSPITALET DE LLOBREGAT

no
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de l'Hospitalet
mot¡u pel qual
disposa de mitjans ni recurs técn¡cs adients per real¡tzar aquestes actuacions,

cal procedir a l,auxili mitjancant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'object¡u
principis d'eficácia,
d,estab¡l¡tat pressupostária icontrol de despesa, iamb total respecte als
ef¡c¡énc¡a, publ¡citat, transparéncia, no discrim¡nació iigualtat de tracte'
que assegura
D,acord amb els pr¡nc¡p¡s exposats, es considera que l'opció més eficient ¡ ef¡cag
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractac¡ó del subministrament.
per donar resposta
Tanmate¡x, per tal d'assegurar una correcta execució dels treballs, suficient
o soluc¡ons
també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l'aportació de noves millores
una durada
més eficients ief¡caces en futures licitacions a la necess¡tat detectada, es cons¡dera

mínima del contracte de DOS (2) mesos.

3.

OBJECTE I

MODAIITAT

DE CONTRACTE.

per al subministrament
L'objecte del contracte és la contractació mixta a un únic licitador
l'execució de les obres contemplades al:

¡

AL CAMP DE FUTBOL
PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL
DE LA TORRASSA DE L,HOSPITALET DE LLOBREGAT

INFORME JUSTIFICATIU
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En relació

a les normes que

reg¡ran l'adjudicac¡ó,

el

contracte t¡ndrá carácter de

subm¡nistrament , donat que es cons¡dera que és la prestació pr¡ncipal envers l'obra.
El projecte objecte de licitació planteja La col.locació de la gespa art¡ficial

ialtra equ¡pament

esportiu necessari per a la práctica de l'esport de futbol: porteries, banderins, banquetes,
túnel jugadors i marcador.
La construcc¡ó d'aquesta ¡nstal'lació esportiva respon a la necess¡tat del barr¡ de ten¡r un camp

de futbol normatiu per a la práctica d'aquest esport
cPV - 39293400-6 Césped artificial

4.

JUSTTFTCACIó DE DlVlSlÓ EN LOTS.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aorofitament individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma
¡ndependent. A més caldria exigir una coordinació iplanificació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les final¡tats
d'interés públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure
que les prestac¡ons no poden ser executades de forma ¡ndependent sense menyscabar la
correcte execuc¡ó dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la

finalitat requer¡da.

5,

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ,

El pressupost base de licitació contempla els costos corresponents al subm¡nistrament

¡a

l'obra.
Donada la singularitat dels elements a subm¡nistrar, les partides del pressupost contemplen els
costos directes ¡ ¡nd¡rectes dels productes a¡xícom la repercussió del cost de col.locació.

En relac¡ó a aquest últim, s'ha establert també a partir del cálcul dels costos directes ¡
ind¡rectes. Dins dels costos d¡rectes, el cálcul de l'esforg que s'est¡ma necessari per a la
prestac¡ó objecte del contracte, s'ha obt¡ngut d'acord amb els preus de la base de dades del
ITEC 2018, i del conveni col.lectiu del sector apl¡cable (conveni col lectiu del sector de la
construcc¡ó , publicat al BoE de data 25 de setembre de 2oL7, m¡tjangant Resolució de la
Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2OL7, o posterior Conven¡ que hagi estat
s¡gnat per les mate¡xes parts legitimades així com per l'aplicació de l'Acord de rev¡s¡ó salar¡al
per a l,any v¡gent del Conven¡ col.lect¡u de treball del sector de la construccló iobres públiques
de la província de Barcelona).
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Pressupost base l¡c¡tac¡ó subm¡nistrament + obra ...........169.090,90 €
T¡pus

IVA:
IVA:

.............................27%

lmport

................35.509,09 €

TOTAL pressupost base licitació iva inclós: .......................204.599,99 €

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprens¡u de la totalitat de l'objecte que integra el
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes prev¡stos.
El pressupost base de l¡c¡tació, que determ¡na el lím¡t máxim de despesa al qual es compromet

l'Ajuntament, és el de 204.599,99 euros IVA inclós, amb el desglossament següent: 1.59.090,90
euros, pressupost net ¡ 35.509,09 euros en concepte d',lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del
27Yo.

La quant¡a d'aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el
projecte técn¡c (document pressupost): Justificació de preus, quadre de preus 1 ¡ quadre de
preus 2.

L'Ajuntament no est¿ obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les un¡tats d'obres
executades s¡Bu¡n inferiors a les un¡tats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l'Ajuntament
no resta obl¡gat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho fará en funció dels preus unitar¡s
prev¡stos en el projecte i realment executats.
Tot a¡xó sens perjudici dels ¡ncrements o excessos d'amidaments que d'acord amb el prev¡st
l'afi.242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l'execució de l'obra.
En

a

tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referéncia establert com a preu máx¡m

resultaran excloses per superar el tipus de l¡c¡tació.

6.

IMPUTACIÓPRESSUPOSTMUNICIPAL.

Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s'imputi a
diferents exercicis pressupostaris. La despesa corresponent a l'exercici 2019 per ¡mport de

f02.299,45 euros, IVA inclós, anirá amb cárrec

de

l'aplicació pressupostár¡a núm.

2LL9.O4.3420.622.00.60, segons certif¡cat de retenc¡ó de crédit núm. 190037395 de data 15 de
juliol de 2019, emés per la Intervenc¡ó general.
La despesa corresponent a l'exercici 2020 per import

de 102,300,54 euros, IVA inclós, anirá
pressupost¿ria
amb cárrec de l'aplicació
núm. 2119.04.3420.622.00.60 del pressupost
munic¡pal de 2019, condicionada a l'aprovació de la incorporació obligatória de romanents de
crédit amb financament afectat actualment en trámlt, de conformitat amb l'article 182.3 del
TRLHL, segons cert¡ficat de retenció de créd¡t núm. 190037395 de data 15 de juliol de 2019,
emés per la Intervenció General.
INFORME IUSTIFICATIU
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Mesos

Econom¡c

¡

Sostenibilitat

Programa

Orgánic

lmport net

%

tvA

lm

port

IVA

lmport
total

1 mes

2079

lde r/L2/2079

622.00.60

3420

04

84.545,00 €

t7 .754,45 €

r02.299,45 €

77.754,64 €

102.300,54 €

a3r/12/2079)

I
2020

mes

I/07/2020
31/ov2o20l

(de
a

84.545,90 €

lmport total

7,

2l

204.599,99 €

VATOR ESTIMAT DEI. CONTRACTE.

Considerant el pressupost base de lic¡tació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modif¡cacions i prórrogues, el valor estimat del contracte, sense

incloure l'impost sobre el valor afegit (lVA), als efectes de determinar el proced¡ment
d'adjudicació i la publicitat és el següent:

Pressupost net
prestació

Any

Pressupost net
modificacions amb
increment del cost

SUMA

econÓm¡c

20t9

84.545,00 €

0,00 €

84.545,00 €

2020

84.545,90 €

33.818,18 €
33.818,18 €

118.364,08 €
202.909,08 €

TOTAL

8.

't

69.090,90 €

CRITERIS D'ADJUDICACIó I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONATITAT DE TA PUNTUACIÓ

ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DET TOTAT DE CRITERIS A CONSIDERAR:

Considerant l'objecte del contracte, aixícom també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi iefecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
¡ncorporar els següents cr¡teris i amb la proporció que tot segu¡t s'¡nd¡ca ijustifica:
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Criteri per preu:
Criteris qualitatius:

7Wo

3ú6

S'ha determinat una ponderació del 30% per als criteris qual¡tat¡us, donat que es considera que

la v¡da útil ¡ la correcta explotació dels camps de gespa artificial depenen en gran mesura de
factors no relacionats amb el preu. Per tant, una millora en la garantia dels mater¡als
augmentaran la vida útil del mateix ien conseqüéncia la relació qualitat - preu al llarg del seu
c¡cle de vida.
En relació a la t¡pologia d'avaluació la proporció resultant és la següent:

.

Automát¡cs

TO0%

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuac¡ó segons els cr¡ter¡s assenyalats.

8.1

Oferta económica (70 punts), que representa un

7096

deltotal de puntuació.

A la millor oferta respecte del tipus de licitació s'atorgará un máxim de 70 punts. A la oferta
corresponent al pressupost de licitació se li atorgará 0 punts. A la resta d'ofertes s,assignará la
puntuac¡ó que correspongu¡ de forma proporcional, segons la fórmula:

(ot - oi)
Puntuació Oferta = 70 x

(ot _ om)

Ot:
Oi :
Om:
(Ot (Ot -

Pressupost de licitació (€)

Oferta a puntuar (€)

Oferta més baixa (€)

Oi):
Om):

Baixa oferta (€)
Baixa oferta més económica (€)

Criteris per aoreciar les ofertes desprooorcionades
Es consideraran,

en principi, desproporcionades o temeráries les ofertes que es trobin als

següents supós¡ts:

1.
2.
3

Quan, concorrent, un únic licitador, sigu¡ inferior al pressupost base de lic¡tac¡ó en més de
25 un¡tats percentuals.

Quan concorrin dos l¡citadors, la que s¡gui ¡nferior en més de 20 un¡tats percentuals
l'altre oferta.

a

Quan concorr¡n tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la m¡tja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s,exclourá per al cdmput de

dita m¡tja l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
INFORME JUSTIFICATIU
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percentuals a dita mitja ¡ l'oferta de quantia més baixa quan s¡gui ¡nfer¡or en més de 10
un¡tats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerará desproporcionada la
ba¡xa superior a 25 unitats percentuals.

4.

Quan concorr¡n quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmét¡ca de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
ex¡ste¡xen ofertes que s¡gu¡n superiors o infer¡ors a dita mitja en més o menys de 10

unitats percentuals, es procedirá al cálcul d'una nova mitja tan sols amb les ofertes que
no es trobin en el supdsit ¡nd¡cat. En tot cas, si el número de las restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calculará sobre las tres ofertes de menor quant¡a.
Les ofertes que incorrin en aquest supósit seran requerides per la mesa de contractació per

tal de que aportin la justificació de les seves baixes. La documentació requerida ser¿ la
següent:

1.

Memór¡a justificativa
ll¡urará una memória general sobre les condicions de l'oferta que siguin susceptibles
de determ¡nar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa ien particular, en el que
Es

es refereix als següents valors:
a.l

festalvi que permet¡ el procediment de fabricació, els serveis prestats o el
m¿tode de construcc¡ó.

b)

Les solucions técnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per executar les obres.

c)

d)

ioriginalitat de las solucions proposades per executar les obres.
El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental,
social o laboral, ¡ de subcontractac¡ó, no sent justificables preus por sota de
La innovació

mercat o que ¡ncomple¡x¡n l'establert a l'art¡cle 201 de la lle¡ de contractes.
e)

La possible obtenc¡ó d'un ajut d'Estat.

Aquest document es lliurar¡ en format DIN-A4 (s'acceptaran altres formats en cas d'aportar
gráfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i
t¡ndr¿ com a máxim 3 págines a doble cara.

2.
Per

Justificació detallada de les partides incloses a fANNEX 01

tal de poder valorar objectivament l'aplicació de les cond¡c¡ons especialment favorables

detallades a la memória, les empreses lic¡tadores hauran de justificar les seves baixes de forma
específica, util¡tzant les part¡des que s'adjunten a I'ANNEX 01, incloses als quadres de preus

que ¡ntegren el present contracte i que han estat escoll¡des per a tal fi (aquestes justificacions
tindran només val¡desa a efectes de la valoració de la oferta).

INFORME JUSTIFICATIU
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La justificació es presentará de

forma independent per a cada part¡da ¡nclosa al ll¡sta, i haurá

de complir les següents cond¡c¡ons:

.

presentará obl¡gatór¡ament en base a la plantilla adjunta a I'ANNEX
justificació
per cada part¡da). En el cas de mater¡als i maquinária, la just¡f¡cació
02 (una
de la rebaixa de preu haurá de venir documentada amb cert¡ficats de compromís del
La just¡f¡cac¡ó es

subm¡nistrador degudament signats, que hauran de garant¡r el total del període
d'execuc¡ó de les obres previst ique s'adjuntaran a la plantilla corresponent.

o

i

rendiments (que hauran
d'estar.¡ustificats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu
La just¡ficació utilitzará els elements simples, compostos

de la Dart¡da.
El preu a justificar

contemplará tots els percentatges inclosos, excepte l'lvA:

- Despeses auxiliars
- Despeses ind¡rectes
- Despeses generals
- Benefici industr¡al
- Seguretat

isalut

En cap cas es podrá minorar les despeses en seguretat ¡ salut, i com a mínim, s'haurá

d'aplicar un 6% de Despeses Generals i un 2% de Benefici Industrial

.

Per a la justificació s'utilitzaran, només, preus que no s¡gu¡n ¡nferiors a aquells que
formin part de documentació ¡normativa legal ¡administrativa v¡gent en el moment
d'aprovació d'aquests Plecs. En relació a la ma d'obra no podrá aplicar-se un preu que
estigu¡ per sota del conveni col'lectiu del sector v¡gent (conveni col'lect¡u del sector de
la construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjangant Resolució
de fa Direcció General de Empleo de 21 de setembre

d

e 2OI7, o posterior Conveni que

hagi estat signat per les mateixes parts le8¡timades així com per l'aplicació de l'Acord

de revisió salarial per a I'any v¡gent del Conveni col'lectiu de treball del sector de la
construcció iobres públiques de la província de Barcelona).
Avaluació técn¡ca

El no ten¡r en compte qualsevol dels punts assenyalats als dos apartats anter¡ors, tant en
l'aspecte formal com en relació al contingut, implicará la desest¡mació de la justificació i per

tant l'oferta quedará exclosa de la licitació.
La no correcta, inviable o ¡ncompleta justificació (a cr¡ter¡ t¿cnic) de la d¡sminuc¡ó del preu
segons la baixa que ofereix i/o la incoherénc¡a entre l'oferta la justificació presentada

i

¡mplicará la desestimació de la justificació, i per tant l'oferta quedará exclosa de la licitac¡ó
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Augment del termin¡ de garant¡a específica de la gespa artificial (24 punts), que
representen un 24% del total de la puntuació
La garantia específica mínima de la gespa

artlficial és de 2 anys, amb una vida útil estimada de 10

anvs.
Per cada any addicional de garantia sobre la gespa artificial

oferta, s'atorgaran 3 punts f¡ns a un

máx¡m de 24 punts (máxim 10 anys de garantia)

8.3

Cr¡teri social (6 punts), que representa un

6%deltotal de puntuac¡ó

M¡llora relativa a la subcontractació de treballs amb centres Especials de Treball o Empreses
d'inserció.

S'ha determinat aquest percentatge (6%) per a aquest criter¡, ja que indica la coresponsabilitat de les empreses l¡citadores vers l'obra que es vol contractar, donat que és una
bona oportunitat de generar la inclusió de col'lectius més desfavorables.
Es valorará

amb 6 punts a les ofertes que es compromet¡n en subcontractar, com a mínim

1

treball, amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció.

9.

PROCEDIMENTD,ADJUDICACIÓ.

Cons¡derant l'import del contracte, la seva durada

iles

prestacions que constitue¡x el seu

objecte, així com el valor estimat del contracte iels criter¡s que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjan9ant un
procediment obert simpl¡f¡cat.

10.

CONDICIONS D'APTITUD

I

DE SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA

I

FINANCERA DE TEs

EMPRESES.

cons¡derant l'objecte del contracte iel seu valor estimat, a¡xí com els princip¡s de no
discriminació ¡ proporc¡onalitat que ha de regir en tota actuació admin¡strat¡va, les condicions
d'apt¡tud mínima que s'haurá d'exigir als l¡c¡tadors per a part¡c¡par en aquest procediment
d'adjudicació és la següent:
L.- Empreses amb plena capac¡tat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que són idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supósits de
prohibició de contractar.

Així mate¡! per assegurar la ¡done¡'tat de les empreses licitadores s'exigirá la següent
solvéncia:
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Solvéncia económica i financera:

-

volum anual de negocis, en l'ámbit de l'objecte d'aquest contracte, durant els tres últims
anys ha de ser de com a mínim de 202.909,09 euros. En el cas de qué la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresa l¡c¡tadora sigui ¡nferior a tres anys el requeriment es podrá
referir al període d'act¡vitat. En el cas de qué aquesta data sigu¡ infer¡or a un any el
El

requer¡ment podrá ser proporcional.

-

per riscos professionals, vigent fins a la fi de termini de
prestac¡ó d'ofertes, per un import mínim de dels empresaris ide la data de presentació de les
ofertes, ha de ser de com a mínim de 202.9(D,08 euros, amb l,aportació, a més, del
compromís de la seva renovació o prórroga que garanteixi el manten¡ment de la seva
Asseguranga d'indemnització

cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requ¡s¡t s'entén complert pel l¡c¡tador o
candidat que inclogu¡ amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de

resultar adjudicatari, de l'asseguranga exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hábils a qué es refereix l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta Lle¡.

LO.z

.

Solv¿nc¡atécn¡caiprofess¡onal:
El licitador haurá d'acreditar una relació de com a MíN|M TRES SUBMINISTRAMENTS

AMB |NSTA!.TAC|ONS StMttARS EN Et CURS DELS TRES tjlrtus e¡lys, avatada per
cert¡ficats de bona execuc¡ó; aquests certif¡cats han d,¡nd¡car l,import, les dates iel lloc
d'execuc¡ó de les obres ¡ s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les
quals es regeix la professió ies van portar normalment a bon terme; si s,escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l'drgan de contractació per l'autor¡tat

comoetent.

.

Documentació que acrediti que l'empresa instal.ladora té implantat un s¡stema de
gestió de la qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2008 o poster¡or per a les act¡v¡tats de
d¡sseny ifabr¡cació de gespa artificial.

Documentació que acredit¡ que l'empresa ¡nstal.ladora té ¡mplantat un sistema de
gestió de la qual¡tat medioamb¡ental segons UNE-EN ISO 14001:2004 o poster¡or per a
les act¡v¡tats de disseny ifabricació de gespa artificial..
F¡txa técnica del sistema de gespa art¡f¡c¡al a emprar, d,acord amb les especificacions
técniques que es descriuen al punt MD.4.2.2 del projecte (NO ES TTNDRA EN COMPTE

EL TIPUS DE REPLÉ), acompanyada

del seu corresponent cert¡ficat o informe de

producte en laboratori, que acrediti el compliment de la norma UNE-EN 15330-1 per
superfíc¡es de gespa artificial per a futbol, segons punt MD.6.2 del projecte

INFORME JUSIIFICATIU
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11.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.

pot modificar per raons d'¡nterés públ¡c, en els casos ien la forma que
s'espec¡fiquen en aquesta cláusula ide conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
El contracte només es

207 de la

LCSP.

Un cop perfeccionat el contracte, es preveu la modificac¡ó del contracte, tot justif¡cant-ho en
l'expedient, d'acord amb les següents causes:

a)

Der¡vats de canvis en els materials i/o acabats per tal d'atendre a noves exigéncies de
l'Adm¡nistració actuants o canvis de requeriments dels usuans.

b)

Adequacions derivades d'introduir canvis en el s¡stema constructiu previst en projecte,

per tal d'adaptar-se a característiques del terreny
hag¡n pogut estar previstes al projecte.

i/o

s'estableix un límit máxim de modif¡cac¡ó del contracte del 20
projecte ¡del 20% del preu del contracte.

11.1

yo

afectacions de serveis que no

de les partides que integren el

Determínació preus un¡tar¡s i noves unitats d,obra

Els preus unitaris

de qualsevol unitat d'obra són els que figuren als quadres de preus o

pressupost del projecte licitat.
Noves unitats d'obra

si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna un¡tat
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, euadros de preus o pressupost, es
formulará entre l'adjudicatar¡ ila Direcció Facultat¡va, amb el vistiplau, indispensable, dels
serveis Técnics Municipals, un nou preu, diligéncia de la qual s'aixecará l'oportuna Acta, que
s'haurá d'aprovar per l'órgan municipal competent.
Aquest nou preu s'ajustará a unitats semblants incloses en el present contracte, ut¡l¡tzant els
preus simples de má d'obra, maquin¿ria i materials contractuals ivariant les ouantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
si aixd no fos possible s'escollirá un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen
cont¡nuació, atenent a l'ordre de prioritat que dec¡deixi la direcció facultativa:

-

a

QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE

QUADRES DE PREUS PER

A

I'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ,

MITLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE THOSPITALET
VIGENT

-

PREUS DE REFERENCIA D'URBANII¿ACIÓ ITEC-2018

INFORME JUSTIFICATIU
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-

PREUS DE REFERÉNCIA D'EDIFICACIÓ ITEC-2018
PREUS DE REFERENCIA DE REHABILITACIÓ.RESTAURACIÓ

PREUS DE REFERENCIA DE SEGURETAT

I

ITEC.2O18

SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT

I

DESPESES INDIRECTES ITEC 2018

-

PREUS D,INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACUTTATIVA O
ELS SERVEIS TÉCNICS DE

-

TAJUNTAMENT

PREUS D,INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L'EMPRESA

T2,

PAGAMENT DE FACTURES.

El pagament de les factures es realitzará mensual, d'acord amb el calendari de pagaments
prev¡st per l'Ajuntament iprévia comprovació isupervisió de les prestacions realitzades. Sens

perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les
prestacions pactades.

13.

TERMINT D'EXECUc|Ó.

La durada de les prestacions será de DOS mesos (2) a comptar des de l'endemá de la signatura

de l'acta d'¡n¡c¡ d'obra, i no es contempla cap prórroga.

L'obra s'executará de forma simultánia amb les obres corresponents al projecte executiu de
camp mun¡c¡pal de futbol ivestidors al parc de la Torrassa (aquest projecte contempla la
preparac¡ó del camp per tal de rebre la gespa artiflcial). per tant, l'inic¡ de l,obra queda
condicionat a la f¡nalitzac¡ó dels treballs a la zona del camo.
Així, al cinqué mes de l'obra abans assenyalada es procedirá a la recepció parcial de la zona del
camp de joc, per tal d'ev¡tar conflictes de responsabil¡tat i de coordinació de seguretat.

L4.

REVISIó DE PREUS

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

15.

CONDTCTONSESPECTATSD'EXECUqó

Amb independéncia de la resta d'obligacions contemplades al plec t¿cn¡c i admin¡stratiu, i
segons l'article 202 de la LCSP, seran obligatóries les següents condicions especials d,execució
vinculades a l'objecte del contracte:
Condicions socials d'execució

L'adjudicatari, en relac¡ó a l'execuc¡ó de les obres previstes al contracte, estar¿ obligat a apl¡car
el conveni col.lectiu del sector aplicable (Conveni col.lect¡u del sector de la construcc¡ó ,
publicat al BOE de data 26 de setembre de 2OI7, mitjan9ant Resolució de la Direcció General
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de Empfeo de 21 de setembre de ZOU, o posterior Conveni que hag¡ estat signat per les
mateixes parts legit¡mades 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 iobres públiques de la
província de Barcelona) o bé abonar retribucions equ¡valents per a les categories establertes al
conveni d'aquest sector

ia l'acord de

revis¡ó salarial.

Condicions med¡ambientals d'execuc¡ó.

a)

El contract¡sta estará obligat al compliment de l'establert a la Cláusula med¡ambiental:

"Obligocions mediomb¡entols del controctisto" contemplada al Plec de cond¡c¡ons
técn¡ques així com a la "Guio de bones prdct¡ques per o lo prevenció de lo contominoc¡ó
otmosf¿r¡co en les obres dels municipis metropolitans" contemplada al projecte executiu.
El contractista est¿ obligat a manten¡r netes les obres

b)

i els seus voltants, tant de runes

com de materials sobrants, fent desaparéixer les ¡nstal.lacions provisionals que no siguin
necessáries, a¡xí com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué

I'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols,
evitant la seva producció isortida de l'obra, reg icobriment del material susceptible de
provocar pols, tall de peces de pav¡ment per via humida, etc. AixÍ mateix, s'assegurará que
els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les d¡rect¡ves europees corresponents. El
cost d'aquestes mesures es considera inclós en els preus unitaris del projecte ¡ no ser¿
objecte d'abonament independent.
c)

El contractista fará una ¡dentif¡cació dels aspectes amb¡entals rellevants

a I'obra i

una

correcta gestió amb¡ental del seu servei, prenent les mesures necessáries per minim¡tzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn,

fer una correcta gest¡ó dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin ad¡ents
I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
16.

a

GARANTIES

Ateses les característ¡ques del contracte no s'exigeix garantia prov¡sional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatar¡ haurá de d¡pos¡tar una garantia defin¡tiva equivalent al 5%
del preu d'ad.iudicació iva exclós.

L7.

TERMINI DE GARANTIA

En relació

a la gespa artificial, s'estableix un termin¡ mínim de garantia de 2 anys,

sens

perjud¡ci que aquest term¡ni pugui ser millorat per l'adjudicatari.
En relació a l'obra, s'estableix un

termini mínim de garantia de 12 mesos.
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Durant aquest termini, el contractista está obligat a responsabilitzar-se al seu cárrec de la
conservac¡ó i manteniment de les obres. En relació al manten¡ment, les accions específiques a
real¡tzar durant el termin¡ de garant¡a d'un any, seran les determ¡nades pel Pla de
manten¡ment ll¡urat obl¡gatóriament juntament amb el projecte as built, ¡ contemplaran com a
mínim les següents actuacions:

Manteniment orevent¡u:

o

Verificació d'encolat de juntes i cárrega del replé.
Per¡odicitat: a cada vis¡ta

.

Neteja en profunditat de la superfície amb maqu¡naria especial¡tzada
Period¡citat: Semestral

.

Redistr¡bució del replé

Periodicitat: Semestral

.

Revisió d'aparició d'herbes

Periodicitat: Semestral

¡

Desinfecció de la xarxa de reg
Periodic¡tat: Anual

Manten¡ment correct¡u:

.

Reparació de juntes

Per¡odicitat:

En el

moment que es detectin, per a evitar trencament prematur del

camp

.

Recebat de reolé

Per¡od¡citat: ouan es consideri necessari

o

Desherbat químic del terreny de joc

Periodicitat: Anual en caso d'apar¡c¡ó d'herbes

18.
Es

SUBCONTRACTAqÓ

permet la subcontractació de prestacions no pr¡nc¡pals o substancials del contracte.

19.

CESS|ó DEr CONTRACÍE

Ateses les característiques del contracte no es permet la cess¡ó del contracte.

20.

RüGIM ESPECíHC DE PENAUTATS

Cons¡derant les característ¡ques del contracte, a¡xí com també les poss¡bles m¡llores que
pugu¡n ofer¡r els contractistes i que seran objecte de valorac¡ó, així com el límit del 50% del
preu del contracte iva exclós, s'estableixen les següents penalitats:

al

Incompliments molt greus:
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.
.

L'¡ncompl¡ment de les obligac¡ons contractuals essenc¡als previstes en aquest plec.

L'incompliment o compliment defectuós de les obli8acions i/o condicions d'execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

.

L'incompl¡ment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.

.

L'¡ncompl¡ment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

.

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient

d'acord amb la leg¡slac¡ó v¡gent.

. f
b)

incompliment dels termin¡s de pagament amb contract¡stes i provei:dors.

lncompl¡ments greus

.

L'incompl¡ment o compl¡ment defectuós de les obligacions i/o condicions
d'execució del contracte establertes en aquest plec ien el plec de condic¡ons
técn¡ques, quan no constitueixi falta molt greu.
L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comun¡cació de les

.

orestac¡ons.

.

L'incompliment, que no constitueix¡ falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

.
c)

L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec,
quan no se'ls hi hagi atribui't el carácter d'obligacions contractuals essencials.
Incompliments lleus

.
.

L'incompliment o compl¡ment defectuós de les obligacions i/o cond¡cions
d'execució del contracte establertes en aquest plec ien el plec de condicions
técniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
L'incompliment de les obligac¡ons de car¿cter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no est¡guin t¡p¡f¡cades com a greus o
molt greus.

Penalitats:
Les penal¡tats que li seran imposades al contract¡sta per la comissió d'aquestes faltes són les
segUents:

.
.

TNFORME

Per incompl¡ments lleus una penalitat equivalent a un SYo com a máxim del preu
d'adjudicac¡ó per a cada penalitat d'aquesta t¡pologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6yo com a máxim del preu
d'adjudicació per cada penalitat d'aquesta t¡pologia.
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.

El

tglo com a máxim del
preu d'adjudicació. La ¡mposic¡ó d'una penalitat d'aquesta t¡polo8ia es incompatible
amb la imposició d'altres penal¡tats amb ¡ndependéncia de la tipolog¡a que s¡gu¡.
Per ¡ncompl¡ments molt greus una penalitat equ¡valent a un

termini per a ¡mposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos

a

comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

L'Hospitalet, 2 de juliol de 2019

M3 José

Arquitecta munic¡pal

La directora de serveis d'Espa¡ Públ¡c, Hab¡tatge, Urbanisme i Sostenibilltat que subscr¡u,
informa que és procedent l'aprovació d'aquest Informe just¡ficat¡u i en aquest sentit a¡xí ho
proposa a l'drgan competent.

-R
ffi

f-------=¡\.-.
Directora de serveis d'Espai Públ¡c, Habitatge, Urbanisme ¡Sostenib¡litat
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ANNEX 01 (tuSTA DE PARTIDES A JUSTIFICAR)

PARÍIDA

UA

DESCRIPCIó
submiñ¡strament i col.locació de¡sistema integralde gespa artificiel composat per base el¿stica, un¡ons,
gespa artiicial, marcatg€s i replens, ámb les especiicacions següents:
Gespa art¡fcial de polietilé monoflament de 42 a 50 mm, multinervat, de 12.000 a 16.000 dtex, amb Salga
de 5/8 aproximats, un rangde 8.000 a 10.500 puñtades/m2 ieruix de flde 300400 U. Els¡stema es munterá
-

amb base el¿stica setons ftxa t¿cnica de producte (prefabricada o in-5itu),
Base elást¡ca, amb una forqa d€ trencament 0,26 MPa EN 12230 i una absorc¡ó d'impactes 58 % EN 14808.
una deformációvertical6,3 mm EN 14809. La 8ránulometria de la gonaSBR2/4mm,ambll¡8antdel12%. Pes
per unitat(KA/m2)de 16 XB.
-

5U8M0001

n2

-Repl¿desora desíliceenquantitatassenyalada

a la

ftxa técnica delprodu€te.

MarcarSes de 12 cm per a un camp de futbol 11i marcatge de 10 cm pef a tr€s cemps transversals de Í1tbol
7.
camo acabat haurá de d¡sposar de certificat FlFAQual¡ty Pro p€r laborator¡ ¡ndependent acreditat per flFA i
haurá d'estár avaluat in{itu segons la norma uNÉ-€N 15330-1:2014 en las proves d'¡nteracció superficieEl

iugador i supeñcie-pilotá.

itrebálls necessaris per de¡xar elsistema perfectament acabat i
aixícom els costos der¡vats de la Sestió de residus (c¡rrega, transport, deposició itaxes)
Inc¡ou tots els el€ments

en

funcionament,

Inclou el manteniment de la gespa ¡nstel.lede ila reposicióde €autxú durant el primersny, comptab¡litzat
desde la data de siatatu.a de I'ecta de receDció.
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ANNEX 02 (JUSTTFTCAc|ó PARTTDES)

PIANTITIA JUSTIFICACÉ PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC: ITEC TCQ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS: PARNDA P-XX
PARTIDES D'OBRA

-XX

XXXXXXX

xX

TEXT DESCRIPTIU PARn 0A

O'OBRA

Rend.:

XX,XX

R

Ma d'obra (A)

lmport

AXXXXXXX

h

tipus de m'a d'obr¿

XX,XX/R

XX,XX

subtotal:

Maquin¿ria (C)

Pre u

CXXXXXXX

h

tipus de maquinár¡a

xx,xxlR

Parc¡al

lmport

cc,cc

cc,cc

XX,XX

Subtotal:
Materials (8)

BXXXXXXX

xx

tipus de mateíal

XX,XX

88,88

XX,XX

subtotal:

BB,BB

BB,BB

DESPESES AUXILIARS

aa,aa

COST DIRECÍE

AA,AA+CC,CC+B8,BB+ea,aa

OESPESES IÑDIRECTES

cosÍ o E(Ecuoó

PEM....,,......,......

% SENEFTC| TNoUSÍR|ALSOERE

p8M...................

PREssUPosr ExEcUctó

INFORME

CD+di,di=PEM

% DESPESES GENERALS SOBRE

SOER€

JUSTIFICATIU
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...,-..

DG,DG

Bt,Bl

PrM......................

cot{lMcTE

CD

di,di

% sobre CD

MArERrar. (P€M)

% SEGURETAf I SALUT

=

f

pEc s€ns€

rva)

SS.SS

PEM+ DG + Bl + SS = PEC
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