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ANTECEDENTS

El Pla d'actuació municipal (PAM) 2016-2019, és un seguit d'eixos d'acció id'invers¡ons per
consolidar la que en diem tercera transformació de fHosp¡talet. Dins de l'objectiu 01 de ciutat,

"Drets b¿sics garantits" ien concret amb l'objectiu estratégic 01.03, defineix la necess¡tat de
promoure un model educatiu integrador ¡d'éxit.
El mal estat de la coberta situada a la planta quarta ¡cinquena de l'escola, provoca nombroses

hum¡tats a les aules ¡ estances situades al pisos ¡nferiors. Així, per tal de garantir el benestar
dels usuaris, es cons¡dera necessária la substitució d'aquesta cobena.
Per tal de donar compliment a aquest compromís, el Pla d'inversió Municipal (plM) 2015-2019

preveu diferents actuac¡ons a les instal.lacions iedificis de la ciutat, entre elles la millora de la
cobertes d'aquesta escola. A aquest efecte, es va redactar el pro¡ecte executiu de millora de
les cobertes de l'escola Patufet Sant Jordi de l'Hosoitalet de Llobreeat.

2.

EXPOSICIó

DE tES

NECESSITATS DETECTADES

I

JUSTTFICACIó

DE

tA

SOTUCIó

ESCOIUDA.

Tal i com consta en l'esmentat projecte, l'objectiu és la realització dels treballs reparació de les
cobertes situades a planta quarta ¡ cinquena de l'escola patufet Sant Jordi.

Atés que l'Ajuntament de l'Hospitalet no disposa de mitjans ni recursos técnics adients per
realitzar aquesta actuac¡ó, es considera que l'opció més ef¡cient ieficag que assegura la millor
resposta a les necess¡tats detectades, és la contractació amb tercers de l'obra esmentada tot
d'acord amb l'objectiu d'estabil¡tat pressupostár¡a i control de despesa, i amb total respecte
als principis d'eficácia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminació i¡gualtat de tracte.

Tanmate¡x, per tal d'assegurar una correcta realitzac¡ó de l'obra, sufic¡ent per donar resposta a

aquestes necessitats, alhora de fer possible l'aportació de noves millores o solucions més
efic¡ents i eficaces en futures licitacions a la necess¡tat detectada, es cons¡dera una durada
mínima de l'obra de TRES (3) mesos.

3.

OBJECTE

I

MODATITAT DE CONTRACTE QUE

MIttOR

S'AJUSTA

A

TES NECESSITATS

DETECTADES.

L'objecte del contracte és l'execució de les obres contemplades al projecte executiu de millora
de les cobertes de l'escola Patufet Sant Jordi de l'Hospitalet de Llobregat i la modalitat de
contracte és la d'obres.
cPV - 45261000-4
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Considerant que la millor solució consiste¡x en contractar l'execució de les esmentades obres,
s'enumeren a cont¡nuac¡ó les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l'objecte
del contracte, que són rellevants idiferencials en la execució del mateix:
Fases:

o

Col.locació dels oroductes manufacturats.

lmoactes soc¡als:

Captació de recursos humans, formació i capac¡tació en les d¡ferents fases del cicle
oroduct¡u.

.

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

Per la qual cosa, qualsevol millora social en l'execució d'aquest c¡cle de vida esdevé una m¡llora

qualitativa o quant¡tativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractació eficaC i efic¡ent.

Els criter¡s que d'acord amb l'anter¡or es consideren adients ¡ncorporar com

a

cr¡ter¡

d'adjudicació són els següents:

.

Criter¡s soc¡als mitjangant la inclusió laboral de col'lectius desfavorables.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
esoecials d'execució.
JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprof¡tament individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més, caldria ex¡gir una coordinació i planif¡cació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestac¡ons que resulta desproporcionada per a les final¡tats
d'interés públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet que permet concloure que
les prestac¡ons no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execució dels treballs i una correcta ass¡gnac¡ó dels recursos públics proporcionals a la final¡tat

reouerida.

5.

PRESSUPOST BASE DE TICITACIó.

lmport totaf un¡tats d'obra (PEM)* ................ ,..................r2r.536,22 €
Despeses ¡nd¡rectes

(13%)*............

.........15.799,7L €

Beneficiestimat(6%ol**..................

INFORMT ]US] IFICAIIU

Atu¡tament de I'HosPlt¿let

..,........7.292,L7€
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ToTAL pressupost net IVA exclós:

..

......f44.628,1o €

IVA:
lmport IVA:

..............................21%

Tipus

................30.371,90 €

ToTAL pressupost base l¡c¡tació iva inclós: .......................175.000,00 €

*
¡¡:t

(Est¡mades per a realitzar les prestacions)

(D'acord amb els costos assumits, ob.iectius a assolir iinterés legal del diner)

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la total¡tat de l'objecte que integra el
contracte iels preus consignats porten implícits tots els conceptes prev¡stos.
El pressupost base de licitació, que determ¡na el límit máxim de despesa al qual es compromet

l'Ajuntament, és el de 175.000,00 euros IVA ¡nclós, amb el desglossament segÚent 144.628,LO
euros, pressupost net i 30.371,90 euros en concepte d'lmpost sobre el valor Afeg¡t al tipus del
27o/o.

La quantia d'aquest contracte es determ¡na en funció dels preus unitaris prev¡stos en el
projecte executiu (document pressupost): Justificac¡ó de preus, quadre de preus 1 ¡quadre de
oreus 2.

L'Ajuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d'obres
executades siguin ¡nfer¡ors a les un¡tats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l'Ajuntament
no resta obl¡gat a exhaurir l'import adjudicat, s¡nó que ho fará en funció dels preus un¡taris
previstos en el projecte ¡ realment executats.
Tot aixó sens perjud¡ci dels ¡ncrements o excessos d'am¡daments que d'acord amb el previst
l'art. ?42.4 de la LCSP es oosin de man¡fest durant l'execució de l'obra.

a

tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referéncia establert com a preu m¿xim
resultaran excloses per superar eltipus de licitac¡ó.
En

6.

IMPUTACTÓ PRESSUPOST MUNICIPAL

La despesa derivada de l'execució del contracte per import de 175.000,00 euros (144.628,10
euros més i 30.371,90 euros corresponents al 2I% lV Al es fará efectiva amb cárrec a l'apl¡cac¡ó

pressupostária núm. 2119.04.3230.632.OO.72, segons certificat de retenció de crédit núm.
190043941 de data 13 de setembre de 2019, emés per la Intervenció general.

NFORME ]USiLFICAIIU
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Any

2079

Mesos

Econdm¡c

3 mesos

632.00.71

Programa

Orgán¡c

3230

04

lmport net

v" tvA

lmport IVA

lmport total

144.628,LO €

21,

30.37 L,90 €

175.000,00 €

TOTAL

175.000,00 €

Aquesta despesa té la condició d'inversió financerament sosten¡ble, segons acord de la Junta
de Govern Local núm. 03426, de 17 de juliol de 2019, pel que l,autorització de la despesa

s'imputará íntegrament a l'exercici 2019, sens perjudici, que donat el termini d,execució
prev¡st en aquest plecs, la despesa compromesa iel reconeixement d,obligacions no
executades l'exercic¡ 2019 s'imputin pressupostáriament a l,exercic¡ 2O?O, d,acoñ amb el que
estable¡x el Reial Decret Llei 10/2019, de 2g de marg, prévia aprovació del corresponent
expedient de modificació de créd¡ts d'incorporació de romanents.

7.

VATOR ESTIMAT DET CONTRACTE

cons¡derant el pressupost base de l¡c¡tació, les est¡macions del contracte abans esmentades,
a¡xí com les seves possibles modificacions i prórrogues, el valor est¡mat del contracte, sense

¡ncloure l'¡mpost sobre el valor afegit (lvA), als efectes de determinar
d'adjudicació ¡la publicitat és el següent:

Pressupostnet prestació

Any

Pressupost net
modificacions amb
¡ncrement del cost

el

procediment

VEC (suma pressupost +

modificacions)

económic

20t9

1,44.628,10 €

28.925,62 €

173.553,72 €

TOTAL

L44.628,10 €

28.925,62 €

173.553,72 €

CRITERIS D'ADJUDICAqÓ I JUSTIFICACIó DE

IA PROPORCIONATITAT DE I.,q PUNTUACIó
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEt TOTAT DE CRITERIS A CONSIDERAR
considerant l'objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la m¡llor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els següents cr¡teris ¡ amb la proporció que tot seguit s,¡ndica ijustifica:

.
.

Criteri per preu:
Cr¡terisqual¡tat¡us:

INFORME ]Usi|F]CATiU
de I l.1osprt¿let

^jLrnt¡rn.'nt
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5%
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S'ha determ¡nat que la ponderac¡ó dels cr¡teris qualitatius siguin del 5% per

que

es considera

que per tal de vetllar per la qualitat final de l'obra, és imprescind¡ble la inclusió de criteris
relac¡onats amb els aspectes socials v¡nculats amb l'objecte del contracte.
En relació a la tipologia d'avaluació la proporc¡ó resultant és la següent:

.

lWo

Automátics

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats.

8.1

Oferta econdm¡ca (95 punts), que representa un 95% deltotal de puntuació

A la millor oferta respecte del t¡pus de licitació s'atorgará un máxim de 9s punts. A la oferta
corresponent al pressupost de lic¡tació se li atorgará 0 punts. A la resta d'ofertes s,assignará la
puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmura:

(ot - o¡)
Puntuació Oferta = 95 x

(Ot-Om,

ot:
oi :

Oferta a puntuar (€)

Om:

Oferta més baixa (€)

Pressupost de licitació (€)

(ot - o¡):
(ot - om):

8.1.1

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

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades

Es consideraran,

en pr¡nc¡pi, desproporcionades o temeráries les ofertes que es trobin als

següents supósits:
a)

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats oercentuals.

b)

Quan concorrin dos licitadors, la que s¡gui inferior en més de 20 unitats percentuals a

l'altre oferta.
Quan concorrin tres l¡citadors, les que sigu¡n inferiors en més de 10 unitats percEntuals
a la mitja ar¡tmética de les ofertes presentades. No obstant, s,exclourá per al cómput
de dita mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigu¡ super¡or en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l'oferta de quant¡a més baixa quan sigui inferior
en més

de
10 unitats percentuals a d¡ta mitja. En qualsevol cas, es considerará desproporcionada
la baixa superior a 25 unitats percentuals.

INFORME ]USTIFJCATIU
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d)

Quan concorrin quatre o més lic¡tadors, , les que s¡gu¡n ¡nfer¡ors en més de 10 un¡tats

percentuals

a la mitja ar¡tm¿tica de les ofertes

presentades. No obstant, s¡ entre
que
aquestes existeixen ofertes
siguin superiors o ¡nfer¡ors a dita m¡tja en més o
menys de 10 un¡tats percentuals, es procedirá al cálcul d'una nova mitja tan sols amb
les ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, s¡ el número de las
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitia es calculará sobre las tres ofertes de
menor quantia.

ofertes que incorrin en aquest supós¡t seran requerides per la mesa de contractació per
tal de que aportin la justificació de les seves baixes. La documentació requerida será la
següent:
Les

Memória just¡ficat¡va
lliurará una memória general sobre les condicions de l'oferta que siguin suscept¡bles
de determinar el ba¡x n¡vell de preu o despeses de la mate¡xa i en particular, en el que
Es

es refereix als següents valors:
a)

L'estalvi que permeti el proced¡ment de fabricació, els serve¡s prestats o el
métode de construcció.

b)

Les soluc¡ons técn¡ca adoptades ¡ les condicions excepcionalment favorables
de que dispos¡ 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,
La innovació

soc¡al
e,

o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus por sota de

mercat o que ¡ncompleix¡n l'establert a l'art¡cle 201 de la lle¡ de contractes.
La possible obtenció d'un ajut d'Estat.

Aquest document es lliurará en format DIN-A4 (s'acceptaran altres formats en cas d,aportar
gráfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facil¡tar la seva comprensió) i
tindrá com a máxim 3 págines a doble cara.

2.
Per

Justificac¡ó detallada de les partides incloses a I'ANNEX 01

tal de poder valorar objectivament l'aplicació de les condicions especialment favorables

detallades a la memória, les empreses l¡citadores hauran de just¡ficar les seves baixes de forma
específica, utilitzant les part¡des que s'adjunten a I'ANNEX 1, ¡ncloses als quadres de preus que

¡ntegren el present contracte

i que han estat escollides per a tal f¡

(aquestes justificacions

tindran només validesa a efectes de la valoració de la oferta).
La justificac¡ó es presentará de

forma independent per a cada partida inclosa al ll¡sta, i haurá
de complir les següents condicions:

INIORME ]USTIFICAT]U
Alu¡

ta

r¡ent de l'Hospitalel
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justif¡cació es presentará obligatór¡ament en base a la plantilla adjunta a I'ANNEX
02 (una just¡f¡cac¡ó per cada partida). En el cas de materials ¡ maqu¡nár¡a, la justificació
La

de la rebaixa de preu haurá de venir documentada amb cert¡ficats de compromís del
subministrador degudament s¡gnats, que hauran de garantir el total del període
d'execució de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla corresponent.
La justif¡cació utilitzará els elements simples, compostos

i

rendiments (que hauran
d'estar just¡ficats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu
de la oartida.
El preu a justificar

contemplará tots els percentatges inclosos, excepte l'lVA:

- Despeses aux¡l¡ars

- Despeses ¡ndirectes
- Despeses generals
- Benefici industrial
- Seguretat i salut

En cap cas es podrá minorar les despeses en seguretat

isalut, icom a mínim, s'haurá

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

.

Per a la just¡f¡cació s'ut¡l¡tzaran, només, preus que no sigu¡n inferiors a aquells que
formin part de documentació inormativa legal ¡adm¡nistrativa vi8ent en el moment
d'aprovació d'aquests Plecs. En relació a la ma d'obra no podr¿ aplicar-se un preu que
est¡gui per sota del conven¡ col.lectiu del sector vigent (Convení col.lectiu del sector de
la construcc¡ó , publicat al BoE de data 26 de setembre de 2OL7, m¡tjangant Resoluc¡ó
de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2Ot7, o posterior Conven¡ que
hag¡ estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicació de l'Acord

de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col.lectiu de treball del sector de la
construcció iobres públiques de la província de Barcelona).

3.

Avaluació técnica

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats als dos apartats anteriors, tant en
l'aspecte formal com en relació al cont¡ngut, implicará la desestimac¡ó de la justificació i per

tant l'oferta quedará exclosa de la llcitac¡ó.

o incompleta just¡f¡cac¡ó (a criteri técnic) de la disminució del preu
segons la baixa que ofereix i/o la incoheréncia entre l'oferta i la justificació presentada
La no correcta, inviable

implicará la desestimació de

la

justificació, i per tant l'oferta quedará exclosa de la l¡c¡tació.

Criteri soc¡al (5 punts), que representa un 5% deltotal de puntuació

NFORMT ]IJ5T F ( ATIU
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Millora relat¡va a la subcontractació de treballs amb centres Especials de Treball o Empreses
d'inserció.

a

aquest criteri, ja que indica la coresponsab¡l¡tat de les empreses l¡c¡tadores vers l'obra que es vol contractar, donat que és una
bona oportunitat de generar la inclusió de col.lectius més desfavorables.

S'ha determ¡nat aquest percentatge (5%) per

Es

valorará amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim

1

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

9.

PROCEDIMENTD'ADJUDICAc|ó

i

les prestacions que const¡tueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte ¡ els cr¡ter¡s que serv¡ran per a la seva
adiud¡cació, es considera que el més ad¡ent és adjudicar aquest contracte mitjaneant un
Considerant l'¡mport del contracte, la seva durada

proced¡ment obert simplificat.

10,

CONDICIONS D,APTITUD

I

DE SOLViNCIA TECNICA, ECONÓMICA

I

FINANCERA DE IES

EMPRESES

Considerant l'objecte del contracte iel seu valor estimat, així com els pr¡nc¡pis de no
discriminació i proporcional¡tat que ha de reg¡r en tota actuac¡ó administrat¡va, les condicions
d'aptitud mínima que s'haurá d'exigir als licitadors per a participar en aquest proced¡ment
d'adjudicació és la següent:

o

Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social
prestac¡ons que són ¡déntiques o sim¡lars al contracte que es pretén lic¡tar ique no es
trob¡n en supósits de prohib¡c¡ó de contractar.

Així mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s'exig¡r¿ la següent
solvéncia:
Solvéncia económ¡ca

¡

f¡nancera:

volum anual de negocis, en l'¿mbit de l'objecte d'aquest contracte, durant els tres últims
anys ha de ser de com a mín¡m 260.330,58 euros (vEC 173.553,72* 150%) en l'any de major
execució. En el cas de qué la data de creació o d'inici de les act¡v¡tats de l'empresa l¡c¡tadora
sigui inferior a tres anys el requeriment es podrá referir al període d'activ¡tat. En el cas de qué
aquesta data s¡gui inferior a un any el requeriment podrá ser proporcional.
El

Solvéncia técnica i professional:

L'¡mport anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d'acreditar com a executat
durant l'any de superior execució en el decurs dels últ¡ms cinc anys, corresponents al mate¡x
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grup o subgrup de classificació a qué correspon aquest contracte, ha de ser com a mínim de
L21.487,60 euros (VEC T73.553,72+7lyol, m¡tjan9ant una relació d'obres, avalades per

cert¡ficat de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates iel lloc
d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la profess¡ó ¡es van portar normalment a bon terme; si s'escau, aquests certificats han
de ser comunicats directament a l'órgan de contractació per l'autoritat competent.

S'admet que els empresar¡s pugu¡n acred¡tar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohib¡c¡ó per contractar i amb
independ¿ncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre iquan demostr¡ que durant la
vigéncia del contracte disposará efectivament dels mitjans i solvénc¡a d'aquella entitat.
La solvénc¡a económica

i técnica s'entendrá acreditada pel fet d'estar en

possessió de la

classificació en els grups, subgrups i categor¡es que s'indiquen a continuació:

11.

GRUP

SUBGRUP

c

7

c

6

CATEGORIA

MODIFICACIONS DEI CONTRACTE

pot modificar per raons d'interés públic, en els casos ien la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de 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 modificació del contracte, tot just¡ficant-ho en
l'expedient, d'acord amb les següents causes:

a.

Canv¡s

de materials i/o acabats per tal d,atendre a noves exigéncies

de

l'Administrac¡ó actuant o usuari.

b.

c.

Der¡vats d'afectac¡ons a possibles serveis i/o elements encastats dels ouals no
es té constánc¡a
Der¡vats d'adaptacíons construct¡ves necessáries a conseqüéncia de patologies

detectades durant l'execuc¡ó dels enderrocs de la coberta existent, ique al
estar ocultes no es pod¡en ten¡r en compte durant la redacció del projecte
s'estableix un límit máxim de modificació del contracte del 20 % de les part¡des que integren el
projecte i del 20% del preu del contracte.
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11.1

Determinac¡ó preus unitaris i noves un¡tats d'obra

Els preus un¡taris de qualsevol un¡tat d'obra són els que figuren als quadres de preus o
pressupost del projecte licitat.
Si durant I'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es

formulará entre I'adjud¡catari ila Direcció Facultativa, amb el v¡stiplau, indispensable, dels
Serveis Técnics Municipals, un nou preu, diligéncia de la qual s'aixecará I'oportuna Acta, que
s'haurá d'aprovar per l'órgan munic¡pal competent.
Aquest nou preu s'ajustará a unitats semblants incloses en el present contracte, ut¡litzant els
preus simples de má d'obra, maquinária imater¡als contractuals ¡variant les quantitats o
¡ncorporant aquells nous preus s¡mples no inclosos en el contracte.
5i aixó no fos possible s'escollirá un dels inclosos

"n "1,

qr"dros de preus que es relacionen

a

cont¡nuació, atenent a l'ordre de prioritat que dec¡deixi la direcció facultativa:

-

QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE

QUADRES DE PREUS PER

A

L'EXECUCIÓ OE

I¡S

OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ,

MIIIORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE L'HOSPITALET
VIGENT

.
.
-

PREUS DE REFERÉNCIA D'URBANITZACIÓ ITEC-2o19
PREUS DE REFERÉNCIA D'EDIFICACIÓ ITEC-2019
PREUS DE REFERÉNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

PREUS DE REFERENCIA DE SEGURETAT

I

ITEC-2019

SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT

I

DESPESES INDIRECTES ITEC 2019

-

PREUS D'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O
ELS SERVEIS TÉCNICS DE

-

t'AJUNTAMENT

PREUS D'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER

L2,

f

EMPRESA

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 isuperv¡sió de les prestacions realitzades. Sens
perjud¡c¡ de la quant¡tat a sat¡sfer que resulti en cas de demora

o endarrer¡ment de

les

prestacions pactades.

13.

TERMINI D'EXECUqÓ

La durada de les prestacions será de 3 mesos a comptar des de l'endemá de la signatura de
l'acta d'inici d'obra i no es contempla cap prórroga.

Contracte d'obra corrcsponent al "Projecte executiu de m¡llora de les cobertes de
l'escola Patr¡fet S¿ntJordide i'Hosp¡talet de Llobregat." Expedient: 0-27/2019
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treballs s'haur¡en d'executar preferentment en període de vacances escolars. En cas que no
sigui possible ¡s'executi alguna feina en període lectiu, el contract¡sta haurá d'adaptar-se al
funcionament del centre i haurá de prendre les mesures que siguin necessáries per garantir la
Els

seguretat dels usuar¡s. Per tal mot¡u es podrá procedir a una suspensió temporal de l'obra
(parcial o total).
En qualsevol cas, durant el procés d'enderroc de coberta,

seria necessari que el centre estigui

tancat.

El contract¡sta que resulti adjudicatari d'aquest contracte assumir¿ totes les condicions
expressades en aquest plec, inclosa la possible suspens¡ó temporal de l'obra, que augmentar¡a

el termini de l'obra (no computable a efectes contractuals), sense dret a sol.licitar

cap

indemnització en concepte de despeses durant la citada suspens¡ó d'obra.

!4.

REVISIó DE PREUS

L'adjud¡catar¡ no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
15.

coNDtctoNs EsPEctAts D,EXECUCtÓ

Amb independéncia de la resta d'obl¡gacions contemplades al plec técnic i adm¡nistratiu,
segons l'article 2OZ de la LCSP, seran obligatóries les següents condicions especials d,execució
v¡nculades a l'objecte del contracte:
Condicions socials d'execució.

.

L'adjud¡catari estará obl¡gat a aplicar el conveni col.lectiu del sector aplicable (Conveni
col.lectiu del sector de la construcció, publicat al BOE de data 26 de setembre de ZO!7,
m¡tjangant Resolució de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2OU, o
poster¡or Conveni que hagi estat s¡gnat per les mate¡xes parts 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 ¡obres públiques de la província de Barcelona) o bé abonar
retr¡buc¡ons equivalents per a les categories establertes al conveni d,aquest sector
l'acord de revisió salar¡al.

i

a

Condicions mediambientals d'execuc¡ó.

.

El contract¡sta estará obligat al compliment de l'establert a la cláusula mediambiental:
"Obl¡goc¡ons mediambientols del controct¡sto" contemplada al plec de cond¡cions

técniques així com a la "Guia de bones prdctiques per o la prevenció de ta contaminoció
otmosférico en les obres dels municipis metropolitons" contemplada al projecte execut¡u.

Contracte d'obra corresponent al "Projede execut¡u de millora de les cobertes de
l'esco¡a Patufet SantJord¡de l'Hosp¡talet de Llobregat." Exped¡ent: 0-27/2019
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El contractista está obligat a manten¡r netes les obres

iels

seus voltants, tant de runes

com de materials sobrants, fent desaparéixer les instal.lacions provis¡onals que no s¡gu¡n
necessdries, a¡xí com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué

l'obra ofere¡xi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols,
ev¡tant la seva producció isortida de l'obra, reg icobr¡ment del material suscept¡ble de
provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. A¡xí mate¡x, s'assegurará que
els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El
cost d'aquestes mesures es considera inclós en els preus unitar¡s del projecte ¡no será
objecte d'abonament independent.
El contractista fará una ¡dentificació dels aspectes amb¡entals rellevants

a I'obra ¡ una

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

fer una correcta gestió dels residus i els embalatges ialtres mesures que s¡gu¡n ad¡ents

a

I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vígent.
Cond¡c¡ons ét¡oues d'execuc¡ó.

Vetllar perqué totes les accions del present contracte garante¡xin el respecte als princ¡p¡s de no
d¡scr¡m¡nació i¡gualtat de tracte relatius a:
La no discr¡minació per raó de sexe, or¡entació sexual, identitat de g¿nere, ideolog¡a,
nacionalitat, raga, étn¡a, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
La

16.

dign¡tat ¡ llibertat de les persones.

GARANTIES

Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que result¡ adjudicatari haurá de d¡pos¡tar una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d'adjudicació iva exclós.

L7.

TERMINI DE GARANTIA

S'estable¡x un termini mínim de garant¡a de 12 mesos sens perjud¡c¡ que aquest termini pugu¡
ser millorat per l'adjudicatar¡.

18.
Es

SUBCONTRACTAOÓ

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

lNFoRMt
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19.

CESSIO DEt CONTRACTE

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

20.
El

REGIM ESPECíFIC DE PENATITATS

contractista resta subjecte a les responsab¡l¡tats isancions següents:

a)

Incompl¡ments molt greug:

.
.

L'incompliment de les obl¡gacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
L'incompl¡ment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució

.

del contracte establertes en aquest plec ¡en el plec de condicions técn¡ques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les

.
.
.
b)

L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa Seneral sobre
orevenció de riscos laborals.
Les actuaclons que, per acció o omissió, generen r¡scos greus sobre el medi amb¡ent

d'acord amb la leg¡slació vigent.
L' incompl¡ment dels term¡nis de pagament amb contract¡stes i proveidors.

Incompliments greus

.
.
.
.
c)

orestacions.

L'incompliment o compl¡ment defectuós de les obligacions i/o condicions
d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técn¡ques, quan no constitueixi falta molt greu.

L'incompliment

de les prescripcions

municipals sobre comunicació

de

les

orestacions.

L'incompliment, que no constitue¡xi falta molt greu, de les obligac¡ons derivades de
la normativa general sobre prevenció de r¡scos laborals.

L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec,
quan no se'ls hi hag¡ atribuit el carácter d'obl¡8ac¡ons contractuals essencials.
Incompliments lleus

L'incompl¡ment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
f¡ncompliment de les obligacions de carácter formal o documental exigides en la
normat¡va de prevenció de riscos laborals i que no est¡gu¡n t¡pificades com a greus o
molt greus.
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Penal¡tats:
Les penal¡tats que l¡ seran imposades al contract¡sta per la comissió d'aquestes faltes són les

segúents:

.
.
.

Per incompliments lleus una penal¡tat equ¡valent a un 5% com a máxim del preu
d'adjudicació per a cada penalitat d'aquesta tipolog¡a.
Per ¡ncompl¡ments greus una penalitat equ¡valent a un 6Yo com a máxim del preu
d'ad.iudicació per cada penal¡tat d'aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a máxim del
preu d'adjudicac¡ó. La imposició d'una penal¡tat d'aquesta tipologia es ¡ncompatible
amb la imposició d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

term¡ni per a imposar la corresponent penal¡tat o sanció contractual será de tres mesos
comptar des de la data d'incoació del corresponent exped¡ent.
El

a

rHospitalet, a 19 dejuliol de 2019

Manzano Martín-Caro

ra de serveis d'Espai Públic, Hab¡tatge, Urbanisme i Sosten¡bilitat que subscriu,
informa que és procedent l'aprovació d'aquest Informe justif¡catiu i en aquest sent¡t així ho
proposa a l'órgan competent.

D¡rectora de serveis d'Espai Públ¡c, Habitatge, Urbanisme iSosten¡b¡l¡tat
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ANNEX 01 LLISTAT PARTIDES JUSTIFICACIó OFERTES DESPROPORCIONADES

PARTIDA

UA

K7643A0H

r¡,2

K511FBFK

m2

K7C24531

m2

DESCRIPCIó
Membrana de dens¡tatsuperf¡cial 1,2 kg/rrz i de gruix 1mm, d'una li mina de
cautxú sintét¡c no regenerat (butil), col locada clavada amb adhes¡u de
cautxú sintétic, reforcada amb fixac¡ons mecániques
Acabatde terratamb paümentde raiola cer¿mica f¡na d'elaboracio
mecá n ica, a mb a ca bat fi, de color \€ rme ll i de 28x14 cm, col'loca t a mb morte r
mixt 1:2:10
(XPS), de 50 mm de gru¡x, res¡sténc¡a
a compressió >= 500 kPa, res¡sténcia t¿rm¡ca entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb

Aillament de planxa de pol¡est¡r¿ ext.uit

la superfíc¡e ll¡sa ¡ cantell encadellat, col locada sense adher¡r

E7tlEF66

ñ2

Membra na per a impermeabil¡tzac¡ó de cobertes PA-8 segoñs UNE 1011402 de
5,9 kg/m2 de dues lá mines de betum asf¿ lt¡c mod¡ficat LBM (SBS)-3o-FV a mb
a

rmadura de feltre de fibra de vidre de 50 8/m2, a dher¡des en

ca

lent, prévia

imprima c¡ó
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ANNEX 02: JUSTIFICAc|Ó PARTIDES

PLANTILIA JUSTIFICACIO PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC: ITEC TCQ
JUSTIFICAqÓ DE PREUS: PARTIDA P.XX
PAR¡DE5 D'OBRA

XxxxXXx xx

TEXTOESCRIPTIU PARTIDA

D'OBRA

Ma d'obra (A)

Rend.:

xx,xx

R

lJnitats
tipus de m'a d'obra

AXXXXXXX

Parciel

lmport

rmporr

XX,XX

XX,XXIR

Subtotal:

Maqu¡n¿ria (C)

t¡pus de maqu¡nária

CXXXXXXX

un¡tats

Preu

Parcia¡

XX,XX/R

xx,xx

cc,cc

XX,XX

BB,8B

Subtotal:
Materials (8)
EXXXXXXX

xx

xx,xx

t¡pus de mateñal

DESP

ES ES

aa,aa

AUXILIARS

AA,AA+CC,CC+88,88+aa,aa

cosTDtREct[
DESPESES

INOIRECTES

%sobre

% D€SP€S€s GENERALS SOBRE

PRESSUPOST

At!nt¿¡lrent de i'Hotprtalet

SOBRE

DGCUOó CO

CD

cDldi,di

........

PEM...................

=

PEM

DG,DG

PEM........-..........

8l,Bl

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

ss,ss

% EENEF|C| TNDUSTRTALSOBRE

% SEGUREIAT I SAI-UT

=

di,di

CD

cosr D'E(Ecuoó MATERAT { PEM}

NFOsME JUSTIFICAIIU

8B,BB

BS,B8

Subtotal:

TRACTE IPEC s€nse

IVA)

PEM+ DG + BI + SS = PEC
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