PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT D’OBRA CIVIL, OFICIS I OBRES PER AL CONSORCI PARC DE RECERCA
BIOMÈDICA DE BARCELONA, SITUAT AL CARRER DEL DR. AIGUADER, 88 DE BARCELONA
Expedient de contractació 9/2019

1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és establir les condicions d’ordre tècnic
que han de regir la prestació del servei de manteniment, conservació, obres de reparació i
petita reforma que s’hagin de realitzar en l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona,
situat al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona, i a les dependències situades al carrer
del Doctor Aiguader, 80 de Barcelona.
També és objecte d'aquest Plec detallar el contingut que ha de tenir la memòria tècnica a
presentar per les diferents ofertes, descrivint detalladament tots els aspectes tècnics de les
especificacions així com de les propostes sobre execució, seguiment i control dels treballs
que es proposin.
2. NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona té la propietat de l’edifici PRBB, situat al
carrer del Dr. Aiguader, 88 de Barcelona (i arrenda unes dependències al C. Dr. Aiguader,
80), que lloga a centres de recerca. Com a titular dels espais necessita garantir el correcte
manteniment de la infraestructura d’obra civil de l’edifici, situat al carrer Dr. Aiguader 88 de
Barcelona, i de les dependències situades al carrer del Doctor Aiguader, 80 de Barcelona. Té
doncs l’obligació de realitzar tots els treballs necessaris per al manteniment preventiu i
correctiu, conducció i treballs de reforma i millora de les instal·lacions d’obra civil, tant de
l’edifici com de les zones exteriors, així com petites actuacions d’obra nova, que puguin ser
necessàries.
Els treballs objecte del present contracte es classifiquen, segons el seu contingut, en les
següents modalitats:
a) Manteniment d’Obra civil: Inclou tots els treballs necessaris per al manteniment
preventiu i correctiu, conducció i treballs de reforma i millora de les instal·lacions
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d’obra civil tant de l’edifici PRBB com de les zones exteriors i dependències situades
al C. Dr. Aiguader, 80, així com petites actuacions d’obra nova, que es puguin realitzar
als espais.
b) Manteniment d’Oficis: Inclou els serveis de manyà, fuster, pintor,
impermeabilitzacions, fontaneria, sectoritzacions passives contra el foc,
manteniment de les portes de l’Edifici PRBB i dependències del C. Dr. Aiguader, 80
(manuals i automàtiques), treballs de vidre i fusteria d’alumini així com qualsevol
altre ofici que pugui ser necessari, exceptuant el manteniment d’instal·lacions (fins
un màxim de 40.000€ +IVA/any).
c) Bossa d’obres: Obres de reparació o millora que els serveis tècnics del Consorci PRBB
sol·licitin contra la bossa econòmica habilitada a tal efecte (fins un màxim de 40.000€
+IVA/any).
2.1 Especificació tècnica dels treballs
Els treballs s'han d'atenir a les especificacions tècniques particulars que, per als diferents
components constructius i instal·lacions de l'edifici, es determinen segons:
a) La normativa específica d'aplicació.
b) Les operacions de conservació preventiva per a cada un d'elles amb menció de les
inspeccions que en cada cas hagin de realitzar-se amb la seva periodicitat.
c) Les reparacions puntuals tendents a restituir la funcionalitat d’elements deteriorats.
S'entenen incloses en la modalitat de Manteniment d’Obra Civil les inspeccions periòdiques
que, tot i no estar compreses en les especificacions tècniques particulars a què fa referència
el punt anterior, puguin dictar-se com obligatòries pel Departament de Serveis Generals i
Logística del Consorci PRBB.
Així mateix, s'entendran d'aplicació les normes d'obligat compliment en l'execució dels
treballs de reparació que, no estant compreses en les especificacions anteriors, puguin
dictar-se pel Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB.
Les operacions de reparació tendiran a restituir a les seves condicions funcionals originals
l'element sobre el qual s'actua.
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Quan l'estat d'un element constructiu no admeti la seva simple reparació, es procedirà a la
seva substitució. L'element nou ha de ser, almenys, de la mateixa qualitat que el substituït, i
l'aspecte externa ha de ser harmònic i homogeni amb el conjunt, excepte si el Departament
de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB disposa o autoritza el contrari.
2.2 Responsabilitat tècnica dels treballs
La responsabilitat tècnica dels serveis contractats correspon a l’empresa adjudicatària, qui
nomenarà un gestor amb capacitat per ostentar la seva representació en els actes derivats
del compliment de les obligacions del contracte i organització i execució dels serveis. La
correcta i adequada prestació del servei contractat a l’empresa contractista implica la
disponibilitat d’aquest gestor, via telèfon mòbil o similar, durant l'horari laboral habitual del
PRBB, i l’eventualitat que hagi de presentar-se a l’edifici PRBB si així es requereix per
qualsevol tema relacionat amb la prestació dels serveis contractada a l’empresa contractista.
La Direcció Facultativa dels Treballs de conservació a realitzar correspondrà al Departament
de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB.
Qualsevol intervenció que suposi modificacions o substitucions sobre els elements vistos de
l’Edifici i/o dependències del C. Dr. Aiguader, 80, haurà de ser autoritzada prèviament pel
Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB i efectuada d'acord amb el
seu criteri.
Els dubtes sobre les especificacions d'aquest Plec seran resolts pel Departament de Serveis
Generals i Logística del Consorci PRBB, que en tot cas, efectuarà les funcions interpretatives
per resoldre els conflictes que puguin sorgir sobre la interpretació del seu contingut.
La direcció i organització del personal i els mitjans oferts per l’empresa adjudicatària, així
com dels treballs a executar, correspondrà a l'empresa adjudicatària. No obstant això, haurà
de seguir les indicacions del Departament de Serveis Generals i Logística, que es canalitzaran
a través del Gestor responsable de l'adjudicatari del Servei.
Qualsevol actuació i/o reparació en l’àmbit de la protecció passiva contra el foc, haurà
d’anar recolzada de la documentació i certificats pertinents, tan de la part de materials com
de la d’execució.

3

CONSORCI PRBB
Serveis jurídics
30 de juliol de 2019

El Consorci PRBB podrà, a través del gestor designat per l’empresa contractista, manifestar
les seves queixes o aspectes que calgui millorar respecte del personal i dels mitjans adscrits
al contracte per tal que l’empresa contractista adopti les mesures pertinents per tal que el
seu personal i/o els mitjans posats a la disposició de l’execució del contracte s’adeqüin de la
millora manera al servei contractat, sense que l’empresa adjudicatària tingui dret a cap
indemnització per aquest motiu.

2.3 Operativa inicial
A fi de determinar els treballs a realitzar per l'empresa adjudicatària en funció de l'estat
original en què es trobi l’Edifici i dependències del C. Dr. Aiguader, 80, i els seus espais
exteriors annexos, es seguirà la següent operativa:
Des del primer dia de vigència del contracte l'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec
de totes les reparacions necessàries en l’edifici, independentment del seu nombre.
Abans de finalitzar el primer trimestre, l'empresa adjudicatària presentarà al Departament
de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB un informe sobre l'estat de Conservació de
l’edifici, en tot allò que aplica el present plec.
L'esmentat informe, un cop acceptat pel Departament de Serveis Generals i Logística del
Consorci PRBB, serà considerat com a acta de reconeixement per ambdues parts de l'estat
en què l’empresa adjudicatària rep l'edifici, a fi d'aplicar, des d'aquest moment, l’operativa
normal a la qual es refereix l'apartat següent.
L'empresa adjudicatària redactarà un document tècnic que establirà una sistemàtica de
prevenció, conservació, control i seguiment dels treballs que es compromet a realitzar
durant la vigència del contracte. Aquest document assumirà, com a mínim, el contingut del
present Plec.

2.4 Operativa normal
Amb independència de l’operativa inicial a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa
adjudicatària s'haurà de fer càrrec, des del primer dia de vigència del Contracte, de la
conservació preventiva i de les reparacions que puguin sorgir des d'aquest moment, d'acord
amb la següent operativa normal:
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Les ordres de treball es vehicularan a través del software de gestió d’incidències anomenat
“Prisma”. Un cop duta a terme la feina, l’operari haurà de complimentar l’ordre de treball,
donant-la per tancada per tal que el Departament de Serveis Generals del Consorci PRBB
pugui efectuar-ne el control de qualitat.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar un pla de treball sobre les operacions
pròpies del manteniment preventiu, havent de contenir com a mínim identificació de la
instal·lació, revisions legals, periodicitat i tipus de manteniment estàndard.
L'empresa adjudicatària es compromet a prendre totes les mesures necessàries, disposant
dels mitjans humans i materials adequats per a l'òptima prestació dels serveis objecte
d'aquest contracte, sent al seu càrrec tots els costos que origini aquest compromís. Aniran
també al seu càrrec les despeses de desplaçament del seu personal i el de les empreses
subcontractades i dels mitjans auxiliars que siguin necessaris per al desenvolupament de la
seva tasca.
En tot el que no s'oposi al present Plec de Prescripcions Tècniques, serà d'obligatori
compliment tota la normativa tècnica aplicable als treballs objecte del contracte.
L'empresa adjudicatària aportarà la informació que específicament se li sol·liciti, al marge del
que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques, sobre els aspectes següents: processos de
treball, treballs efectuats, temps invertit i equips que constitueixin l'objecte del contracte.
Així mateix, aportarà informació de qualsevol defecte o anomalia que observi i mantindrà
permanentment informat el Departament de Serveis Generals del Consorci PRBB i qui aquest
determini sobre els plans de realització del treball, ja que hauran de comptar amb la seva
aprovació.
Durant l’execució del contracte serà responsable dels desperfectes causats pels seus
treballadors a persones o coses en general, tant si pertanyen a l'empresa adjudicatària, al
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o a tercers.
La responsabilitat establerta en els punts anteriors serà sense perjudici de la responsabilitat
penal en què puguin incórrer, tant l’empresa adjudicatària (mitjançant els seus
representants legals) com els seus treballadors.
El servei contractat serà sotmès permanentment a la inspecció i vigilància del Consorci PRBB,
amb el personal i òrgans en què aquest delegui. No obstant això, en cas de deficiències del
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servei, s'aixecarà una acta on es faran constar els motius i l'haurà de signar el representant
del Consorci PRBB i el de l’empresa, al qual se li’n lliurarà una còpia.
És important ressaltar que l’empresa adjudicatària haurà d’emetre certificats signats per
l’execució d’obres o modificacions, segons normativa, sempre que el departament de Serveis
Generals ho sol·liciti.
Els materials a utilitzar seran de qualitat igual o similar als existents, havent de comptar amb
la conformitat del Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB.
El material subministrat per l’empresa contractista es facturarà segons les tarifes vigents
dels fabricants i amb el descompte corresponent segons percentatge ofert al sobre C per a
totes les modalitats incloses al contracte.
Les eines, estris i equipament (inclosos els equips de protecció individual) que es necessitin
per a l’execució dels treballs seran aportats per l’empresa contractista. S’inclouen en aquest
apartat tots els aparells elevadors necessaris.
L’empresa adjudicatària haurà de comunicar al Departament de Serveis Generals i Logística
del Consorci PRBB totes les anomalies que trobi en el desenvolupament dels seus treballs
així com suggeriments amb vista a la seva millor racionalització i eficàcia, i facilitarà al
Departament de Serveis generals i Logística, tota la informació que els sigui requerida als
efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o a realitzar, tant en
l'aspecte tècnic com econòmic.
L’empresa adjudicatària intervindrà directament, sense necessitat d'ordres específiques del
Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB en aquelles operacions
d'inspecció i de reparació que requereixin actuació immediata ja que és la seva obligació la
detecció de tots els desperfectes o avaries que s'originin als espais objecte del servei
contractat.
Intervindrà, així mateix, a requeriment dels Departament de Serveis Generals i Logística, en
les actuacions que per la seva urgència siguin necessàries fora de l'horari normal.
Si existissin dubtes d'interpretació sobre si l'operació a realitzar està íntegrament o no,
inclosa en la modalitat de Manteniment d’Obra Civil, l'empresa adjudicatària haurà de
consultar al Departament de Serveis Generals i Logística, el qual resoldrà considerant-se tal
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resolució d'obligat i immediat compliment, sense perjudici de les posteriors reclamacions
per part de l'empresa adjudicatària, si escau. En cap cas l'incompliment de l'obligació de
realitzar obres per la modalitat de Manteniment d’Obra Civil provocarà la seva realització en
la modalitat de Bossa d’Obres.
Quan el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB consideri que l'estat
de deteriorament d'un element constructiu o instal·lació no admet més intervencions
puntuals per Manteniment d’Obra Civil, pot ordenar l'execució dels treballs a càrrec del
contracte de manteniment sempre que l’import del material a emprar no superi els 1.000€.
Si l'empresa adjudicatària, per pròpia iniciativa, efectués treballs de millora o que ultrapassin
l'abast puntual que aquest Plec estableix per a les actuacions incloses en el Manteniment
d’Obra Civil a fi d'estalviar-se reiterades intervencions sobre un element determinat, aquells
treballs seran també considerats íntegrament en aquesta modalitat de Manteniment d’Obra
Civil.

2.5 Facturació
L’empresa contractista facturarà mensualment la part corresponent a la modalitat de
manteniment d’Obra Civil corresponent a la part de personal (operari ram de paleta).
En cas de conformitat amb els treballs executats, la Direcció dels treballs donarà el vistiplau
per tal que l’empresa adjudicatària pugui presentar la corresponent factura.
En cas de disconformitat, la Direcció dels treballs donarà les instruccions oportunes per tal
d’esmenar les deficiències, essent a càrrec de l’empresa contractista les despeses que es
generin per aquest concepte, i restant pendent la part proporcional dels treballs incomplerts
fins que estiguin resoltes les incidències.
Els treballs duts a terme contra la bossa de la modalitat de manteniment d’oficis es
facturaran a mes vençut tan bon punt s’hagin executat, entregada la documentació
pertinent i comptin amb l’aprovació prèvia del Departament de Serveis Generals del
Consorci PRBB.
Els treballs duts a terme contra la modalitat de bossa d’obres es facturaran a mes vençut
tan bon punt s’hagin executat, entregada la documentació pertinent i comptin amb
l’aprovació prèvia del Departament de Serveis Generals del Consorci PRBB.
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La facturació de totes les modalitats es durà a terme en base a:
- Preu del servei: preus hora indicats al sobre C per a totes les modalitats del
contracte, menys a la de manteniment d’obra civil, que s’abonarà mensualment.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una valoració prèvia de la quantitat
d’hores previstes per a una feina, la qual haurà de ser aprovada pel departament
de serveis generals del Consorci PRBB.
- Materials: els materials necessaris es facturaran segons els preus de referència del
BEDEC, aplicant el % de descompte indicat al sobre C i el marge comercial també
indicat al sobre C. El materials hauran de ser validats pel departament de serveis
generals del Consorci PRBB abans de poder procedir a la seva facturació.

3. ESTRUCTURA DEL SERVEI

3.1 Organització tècnica de l’empresa adjudicatària
L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i d’una organització adequada
a la naturalesa dels treballs contractats, per això hauran de comptar amb mitjans personals
en plantilla i amb altres mitjans propis que, com a mínim, seran els següents:

3.1.1

Comuns a totes les modalitats.

a) Eines i elements mòbils.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar d'eines i elements mòbils suficients
perquè els serveis contractats siguin realitzats en les millors condicions de seguretat, qualitat
i eficàcia, d'acord amb la bona pràctica.
L'adquisició d'eines necessàries per a la prestació del servei serà a compte i càrrec de
l'empresa adjudicatària, així com les despeses de conservació, manteniment, consumibles i
accessoris per al seu perfecte funcionament durant el període de vigència del contracte. El
Consorci PRBB entendrà que el material ofert en la proposta ha estat considerat per
l’empresa licitadora com suficient per a la realització del servei, i de no resultar així,
l'empresa adjudicatària haurà d'adquirir, pel seu compte, tot el que sigui necessari per a la
seva correcta prestació.
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Tot el material haurà de trobar-se en perfecte estat de conservació i neteja en tot moment.

3.1.2 Organització dels treballs contractats per al Manteniment d’Obra Civil
El servei contractat haurà de poder ser cobert pel personal de l’empresa adjudicatària
respectant en tot cas els límits i condicions establerts per la jornada, horari i descansos
establerts legalment o a través de conveni laboral, estant disponibles els dies feiners. No es
consideren dies feiners els següents:




Els diumenges.
Les 12 festes que fixa el calendari laboral establert anualment pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, o òrgan que el
substitueixi.
Les dues festes locals establertes per l’Ajuntament de Barcelona.

El servei es podrà haver de prestar les 24 hores del dia, segons les necessitats del Consorci
PRBB.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

4.1 Equip fix assignat específicament als treballs contractats per al Manteniment
d’Obra Civil
El personal que prestarà el servei de Manteniment d’Obra Civil, formarà part de la plantilla
de l'empresa adjudicatària. A més, l’empresa disposarà en cada moment del personal de
suport necessari per portar a terme els treballs d’oficis que siguin necessaris.
L’empresa licitadora, en la seva oferta, haurà de presentar un organigrama del servei en el
qual s'especifiqui clarament la plantilla, la seva qualificació i els llocs de treball ocupats amb
els horaris proposats i qualsevol altra circumstància que permeti la millor definició del servei
prestat.
L’empresa contractista disposarà, com a mínim, del personal previst en l'organigrama i
plantilla de la seva proposta, dedicat exclusivament a aquest contracte, i en cas de variació
sempre haurà de satisfer adequadament les exigències del Plec; i abonarà les seves
retribucions, incentius i càrregues socials complint amb la legislació vigent i els convenis que
l'afectin, quedant el Consorci PRBB totalment exempt de responsabilitat sobre les relacions
entre l’empresa contractista i el seu personal.
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Es cobrirà el servei amb personal adequadament qualificat, sent a càrrec de l’empresa
contractista les obligacions laborals que determini la legislació vigent en cada moment en
matèria de salaris, seguretat social, accidents de treball, mutualitat laboral, formació,
seguretat i higiene, etc.
Si l'empresa adjudicatària considerés convenient, per a la prestació més qualificada del
treball d'algun dels oficis de la modalitat de Manteniment d’Oficis, subcontractar aquests
treballs amb tercers, per a això ha de formular la corresponent proposta, degudament
justificada, al Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB per al seu
informe i aprovació, si escau.
Si el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB té queixes o
consideracions respecte la forma de en què s’està prestant el servei, podrà transmetre-les al
gestor designat per l’empresa contractista, qui haurà de procedir a prendre les mesures
oportunes per tal que els serveis es prestin de la millor manera possible, incloent fins i tot, la
substitució del personal adscrit a la prestació del contracte.
El personal de l’empresa contractista anirà degudament uniformat mitjançant vestuari idoni
perfectament identificable pel color i emblema brodat al mateix, i comptarà i utilitzarà els
mitjans de protecció personal que preveu la normativa vigent per a cada tipus d'activitat, tot
a càrrec i sota la responsabilitat de l’empresa contractista.
Entre la plantilla proposada, el responsable del contracte haurà de tenir la titulació i/o
formació adequades, tant en fase de projecte com d’execució (per exemple, tipus enginyer
tècnic o superior o arquitecte tècnic, i representarà l’empresa contractista davant el
Consorci PRBB. Haurà d’atendre els requeriments que el Consorci PRBB li efectuï i tindrà
poder suficient per prendre decisions sobre les prestacions contractades, sense que
aquestes puguin veure’s afectades per falta de capacitat decisòria, ja sigui legal o formal.
Serà l'únic interlocutor vàlid per a tots els assumptes relatius al contracte i l’empresa haurà
de garantir la seva disponibilitat 24h/dia i 365 dies/any per si el Consorci PRBB considera
necessària la seva presència per atendre alguna qüestió relacionada amb l’execució del
servei.
Serà el responsable màxim de la coordinació i execució de totes les modalitats del contracte:
serà l’encarregat de guiar i assessorar l’oficial de ram de paleta fix a l’edifici així com
coordinar l’execució de tots els industrials que hagin d’intervenir, a càrrec de la bossa de la
modalitat de Manteniment d’oficis i de la modalitat de bossa d’obres. Serà també
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l’encarregat de dur a terme les valoracions tècniques i econòmiques que el departament de
Serveis Generals del Consorci PRBB consideri necessàries.
Podrà substituir-se el personal per personal de superior categoria en el mateix gremi, però
en cap cas de categories inferiors.
En cap supòsit podrà considerar-se que el personal de l'empresa adjudicatària tingui relació
laboral, contractual, funcional o de qualsevol altra naturalesa amb el Consorci PRBB, i
l’empresa contractista ha de tenir informat l seu personal d'aquest extrem, fent constar
expressament aquesta circumstància en els contractes formalitzats amb el seu personal, així
com que en finalitzar el contracte de serveis amb el Consorci PRBB no es produirà traspàs,
cessió o subrogació pel fet d'assumir el Consorci PRBB la prestació del servei de forma
directa o adjudicar aquest servei a una altra empresa.
Les persones assignades a treballs contractats per Manteniment d’Obra civil i per
Manteniment d’Oficis hauran d’atendre qualsevol contingència de caràcter urgent que
exigeixi assistència immediata al llarg de les 24 hores del dia, durant tot l'any.
S'entén, amb caràcter general, que el personal contractat per la empresa contractista, es
dedicarà exclusivament a l'atenció dels treballs i reparacions que entrin dins de la modalitat
de Manteniment d’Obra civil i de Manteniment d’Oficis, i haurà de prestar la jornada
completa de quaranta hores setmanals (o la que legalment pogués establir-se) durant tots
els dies laborables de l'any, de manera que l’empresa contractista substituirà tots els
treballadors, inclòs el responsable del contracte, en casos d'ITT, vacances, llicències de tot
tipus, etc. a fi de complir els compromisos del contracte.
L’empresa haurà de comptar, per a la prestació del contracte, amb personal adequat i
suficient en el ram de paleta i pintura (per exemple, oficial de primera). Aquest operari serà
retribuït, com a mínim, d’acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector de construcció
i obres públiques de la província de Barcelona vigent per a l’any 2019.

4.1.1 Descripció dels treballs que s’inclouen dintre del Manteniment d’ Obra Civil
-

Treballs de manteniment de ram de paleta

Treballs propis de l’ofici de paleta relatius a qualsevol fase del procés constructiu d’un
edifici. Comprenen, prèvia diagnosi de l’edifici, les tasques següents:
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Reparació, consolidació, reforç, sosteniment i estintolaments d’estructures i
cimentacions.
Ancoratges en qualsevol part de l’edifici.
Tractaments anticorrosius, impermeabilitzants, contenció d’humitats en totes les
seves formes, impermeabilitzacions.
Formació de parets de qualsevol tipologia. Realització de revestiments exteriors i
interiors, ceràmics i petris, de morter o guix.
Ajuts a industrials d’altres oficis per a l’execució d’instal·lacions a l’edifici.
Formació de paviments interiors o exteriors de qualsevol tipus.
Reparació, substitució parcial o total dels elements de drenatge, registre i evacuació
de les xarxes de col·lectors verticals o no per a aigües fecals, pluvials i/o residuals
d’un edifici.
Treballs de reparació, formació parcial o total de cobertes en totes les seves
tipologies.
Realització d’obertures i rases per mitjans manuals, mecànics o amb maquinària
especialitzada, posterior taponat.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB
consideri adient.

-

Enderrocs



Realització de demolicions controlades, parcials o totals de qualsevol part de l’edifici
o element que el conforma, interior o exterior. Es farà de manera manual, per
mitjans mecànics o amb maquinària especialitzada.
Desmuntatges i arrencades de tot tipus d’instal·lacions i mobiliari.
Inclou el desenrunament i la gestió dels residus a l’abocador autoritzat.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB





consideri adient.
-

Maçoneria



Ajudes de paleta a altres oficis en actuacions incloses a la modalitat de Manteniment
d’Obra Civil.
Fàbriques i envans interiors de qualsevol tipus (Maons, blocs, panells de guix i
escaioles, etc.)
Revestiments continus interiors de qualsevol tipus (Enguixats, arrebossats,




revestiments etc.).
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Revestiments d’escaiola en falsos sostres continus o de plaques, fins i tot fossejats i
motllures.
Rebut de cèrcols, bastidors i altres elements de fusteria o serralleria, fins i tot
anivellat i aplomat.
Peanya, escopidors i cavallons.

-

Paviments i enrajolats



Actuacions específiques de conservació preventiva i correctiva:




Repàs general d'enrajolats, amb caràcter anual.
Repàs general de paviments, amb caràcter anual.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB
consideri adient.

Ajudes o treballs derivats d'altres actuacions incloses en la modalitat de Manteniment
d’Obra Civil





Paviments i paviments interiors de tot tipus
Enrajolats i altres revestiments per peces en paraments verticals
Esglaons d'escales interiors o d'entrada a l'edifici.
Sòcols ceràmics, plàstics o de pedra artificial

-

Treballs de pintura



Tasques d’aplicació de pintura en qualsevol part d’un edifici o element que el






conforma, amb ajut dels mitjans elevadors o sosteniment que calgui, en el seu cas.
Inclou la preparació de la zona a efectes de neteja, tapat i protecció d’elements
susceptibles d’embrutar-se.
Aplicació d’imprimacions, segellants, hidrofugants, massilles reparadores,
tractaments impermeabilitzants, decapants, antioxidants del metall i no corrosius. En
qualsevol superfície i parament, vertical o no, de manera manual o amb mitjans
mecànics.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB
consideri adient.
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Dins d’aquest apartat es considera inclòs la pintura i sanejament de 110 unitats d’estructura
metàl·lica de la façana de l’edifici PRBB per cada any de contracte.
Cada unitat d’estructura estarà composta per una mènsula, un tirant vertical i un perfil
tabular horitzontal. Els treballs inclouen la neteja dels elements a tractar mitjançant
l’aplicació de dissolvent, raspallat i sanejament manual.
Posteriorment, s’aplicarà una capa d’imprimació epoxi tipus AMERLOCH 400 de Valentine, o
similar i acabat amb base de capa de poliuretà alifàtic tipus AMERCOAT 450 de Valentine, o
similar.
Aquesta feina haurà de dur-la a terme personal no adscrit directament al contracte.

-

Xarxa horitzontal i vertical de sanejament

Treballs de conservació preventiva, amb periodicitat anual:









Inspecció de l'estat de pous i arquetes
Neteja d'embornals, arquetes, pous i xarxa de sanejament per mitjans mecànics.
Reposició de reixetes, embornals i tapes d'arqueta fins i tot cèrcol metàl·lic, tant a
l'interior de l’edifici com en els patis i espais exteriors del recinte.
Repassos de paleta en pous i arquetes.
Desembús de la xarxa horitzontal i vertical de sanejament, per mitjans mecànics.
Es consideren excloses aquelles actuacions que requereixin obra civil que no puguin ser
realitzades per l’equip de Manteniment d’Obra Civil.
Manteniment preventiu i correctiu de tota la xarxa de sanejament de l’edifici PRBB.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB consideri
adient.

-

Cobertes i recintes exteriors

Es realitzarà una inspecció i neteja general de les buneres i canalons de totes les cobertes
dos cops a l'any. Es prestarà especial atenció a canalons, aiguafons, cassoletes i embornals,
trobades amb xemeneies, petos i paraments verticals i altres punts singulars on es prevegi
l'acumulació de fulles, papers, terra o brutícia en general.
Inclourà treballs de reparació en zones exterior:
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Elements del mobiliari per a garantir de manera adequada la seva estabilitat i
funcionalitat.
Paviments exteriors en voreres
Encebament de zones de paviment tou desproveïdes de material o afectades per bassals.
Tot allò que el Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB consideri
adient.

4.2 Equip disponible per atendre els treballs de Manteniment d’Oficis

Es podran subcontractar aquells treballs específics que per la necessitat d’un ofici
especialitzat siguin necessaris per a la correcta execució del treball. Es requerirà l’execució
de tasques de les especialitats següents, pel personal adequat (per exemple, oficial de
primera):
-

Fuster.

Realització de tasques de reparació, rectificat, subjecció, tancament, en elements
conformats i/o derivats de la fusta, aglomerada o no als edificis. Realització, reparació i
substitució d’elements de mobiliari fix o mòbil, portes, terres laminars i revestiments de
fusta en parets, bastiments i la seva ferramenta. Aplicació de tractaments contra fongs,
humitats, xilòfags, pluja, radiació UV i altres que puguin alterar la fusta.
Dins d’aquest apartat es considera inclòs el tractament anual de 250m2 de superfície de fusta
en les següents condicions:
-

Neteja i preparació de la fusta
Polit de la superfície a tractar
Aplicació de dues capes de protector CEDRIA NANO TARIMAS o similar, amb filtres
UV.

-

Manyà.

Realització de tasques dedicades a la reparació, manteniment i substitució de panys,
cadenats i elements de tancament i seguretat als accessos i passos de tot tipus a l’edifici,
tant exteriors com interiors, per a contra incendis o no, mecànics, electrònics, controls
d’accés, molles antipànic, molles telescòpiques, retenidors i seleccionadors de porta.
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Obertura de tots aquests passos en cas de ser necessari. S’inclouen els elements mòbils o
fixos, que conformen el sistema de tancaments, portes i automatismes a l’edifici. Inclou les
parts motoritzades, en el seu cas. Enrotllables o rotacionals, de gir, batents o colissa.
Elements de protecció i tapat de corrons, embellidors, elements per al seu funcionament i
elements de subjecció. S’inclouen també aquelles tasques pròpies de l’ofici de manyà,
treballs en la manipulació, tall i soldadura de qualsevol mena, en tot tipus d’elements de
ferro, acer i compostos
Estan inclosos els certificats corresponents quan els elements a reparar siguin en portes
tallafocs.
-

Fontaner

Treballs d’instal·lació, manteniment i reparació de canonades, siguin del material que siguin.
Inspeccionar i provar sistemes de canonades per a la reparació de fuites i avaries.
Netejar i aclarir qualsevol obstrucció en les canonades d'aigües residuals.
-

Persianer/Cortiner

Treballs de reparació, substitució total o parcial dels elements mòbils o fixes, que conformen
el sistema de tancaments, exteriors o no, tipus persiana a l’edifici.
Inclou les parts motoritzades, en el seu cas. Enrotllables o rotacionals, de gir o batents.
Elements de protecció i tapat de corrons, embellidors, elements per al seu funcionament i
elements de subjecció.
-

Vidrier

Treballs de substituir, modificar i manipular a l’edifici, a l’interior o exterior, de tot tipus
d’elements de vidre laminat, amb càmera o senzill que conformen els tancaments, baranes,
portes i altres, fets amb aquest material. Inclou els elements de subjecció, frontisses mòbils,
panys, massilles i silicones. Enretirar i transportar a l’abocador autoritzat en el seu cas.
Aquests treballs es podran fer amb l’ajut dels medis auxiliars necessaris a tal efecte.
-

Portes automàtiques
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Treballs de revisió, manteniment i comprovació del funcionament i d’equips de seguretat de
les portes automàtiques de l’edifici. En aquest apartat s’haurà de tenir en compte una revisió
anual preventiva de la porta automàtica circular d’entrada a l’edifici PRBB per part del SAT
del fabricant. Totes les possibles reparacions d’aquesta porta es consideren també incloses.
-

Fusteria alumini

Treballs de reparació, substitució, millora o realització de fusteria exterior o interior, de
metall alumini a l’edifici. S’inclou la seva ferramenta, elements de subjecció, d’estanquitat al
vent i a l’aigua i embellidors
-

Línies de vida

Treballs d’inspecció, verificacions i manteniment de les línies de vida de l’Edifici, com a
mínim, un cop l’any (16 línies en total). La descripció dels treballs i punts d'Inspecció per a la
certificació a expendre per una empresa autoritzada serà la següent:
-

Comprovació de l'estat del suport dels ancoratges.

-

Comprovació de les línies de vida, seguint els Criteris del fabricant.
Comprovació de les plaques e identificacions dels sistema.
Emissió d’un certificat anual de conformitat de les línies de vida.

En el cas de subcontractació, s’haurà de comunicar al Departament de Serveis Generals i
Logística del Consorci PRBB aportant la documentació requerida per aquesta.
El personal que l’empresa contractista adscrigui a aquestes tasques no pot ser el mateix que
el destinat als treballs de la modalitat de Manteniment d’Obra Civil.

4.3 Equip disponible per a atendre els treballs en la modalitat de Bossa d’Obres
L'empresa contractista contractarà en el seu moment i amb l'antelació suficient tot el
personal (base i especialitzat) que sigui necessari per a l’execució en termini i forma de tots
aquells treballs que es realitzin per la modalitat de Bossa d'Obres o bé subcontractarà les
obres comunicant-ho al Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci PRBB,
aportant la documentació requerida.
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Aquests equips de treballadors no poden ser els mateixos que els destinats als treballs de la
modalitat de Manteniment d’Obra Civil.
S’inclou al contracte una bossa d’obres de fins a un màxim de 40.000 € + IVA per cada any de
contracte. Aquesta Bossa d’Obres romandrà a total disposició per aquelles necessitats que el
departament de Serveis Generals del Consorci PRBB consideri aplicables. En cap cas
l’empresa adjudicatària podrà utilitzar aquesta partida per a tasques no autoritzades per
escrit per part del Consorci PRBB.
En cas que el Departament de Serveis Generals del Consorci PRBB consideri necessari
utilitzar aquesta modalitat, sol·licitarà una oferta a l’empresa adjudicatària la qual haurà de
valorar les feines segons els preus de mà d’obra i descomptes de materials inclosos al Sobre
C. Un cop el departament de Serveis Generals del Consorci PRBB doni el vist i plau a la
proposta tècnica i econòmica, l’adjudicatari durà a terme les obres. Un cop finalitzades, es
farà entrega de l’obra al Consorci PRBB, el qual donarà o no el vist i plau perquè es facturin
les feines al mes següent.
El Consorci PRBB queda eximit de qualsevol relació laboral o jurídica amb el personal de
l’empresa contractista, ja sigui fix en plantilla o que es pogués contractar amb caràcter
temporal. Igualment quedarà eximit d'intervenir en les relacions econòmiques i laborals
entre l'empresa contractista i aquelles empreses que puguin ser subcontractades. En el cas
de subcontractactió d’empreses diferents a les descrites en la seva proposta tècnica caldrà
informar-ne prèviament al Consorci PRBB de forma expressa i per escrit, en tot cas abans
que inicien la seva prestació. El Departament de Serveis Generals i Logística del Consorci
PRBB n’emetrà el corresponent informe.

5. ALTRES OBLIGACIONS

El preu/hora de l’oficial i de l’ajudant es faran constar en el Sobre C i no poden estar per sota
del preu/hora que estableixi el conveni col·lectiu de treball del sector de construcció i obres
públiques de la província de Barcelona vigent per a l’any 2019.
Les facturacions es realitzaran per períodes de mesos naturals vençuts i caldrà especificar el
número exacte d’hores realitzades per a cadascun dels operaris.
5.1 Informes d’activitat
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A fi d'establir un sistema de control conjunt i un seguiment de totes les actuacions previstes
en aquest Plec, l’empresa contractista lliurarà al Departament de Serveis Generals i Logística
del Consorci PRBB abans del desè dia de cada mes, el llistat detallat de les operacions
efectuades el mes precedent per la modalitat de Manteniment d’Obra Civil, Manteniment
d’Oficis i Bossa d’Obres, en aquest cas amb valoració de les mateixes.
Les obres deficientment executades hauran de ser refetes per compte de l’empresa
contractista, qui serà, en tot cas, responsable davant tercers dels danys que poguessin
produir-se per tals deficiències, sense perjudici de les penalitats que poguessin
correspondre.
Així mateix, seran reparats a càrrec de l’empresa contractista els desperfectes i avaries que
siguin conseqüència de deficiències o omissions en els informes i treballs d'inspecció dels
elements constructius i instal·lacions.

5.2 Termini de garantia millorable per l’oferta
Tots els treballs objecte d'aquest Plec tenen com a termini de garantia mínim els següents:
a) Per als treballs subjectes a la modalitat de Manteniment d’Obra Civil i Manteniment
d’Oficis en elements constructius s'estableix un termini mínim de garantia d'un any a
comptar de la data de la factura de cada actuació.
b) Per als treballs subjectes a la modalitat de Bossa d’obres, s'estableix un termini
mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de la factura de cada actuació.
Els terminis de garantia establerts anteriorment són de vigència automàtica i excusen
qualsevol acte de recepció.
Així mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable de les deficiències ocasionades per
treballs d'inspecció periòdica incorrectament executades en les instal·lacions durant el
període normatiu estipulat en la Reglamentació específica de cada instal·lació, tot i que
aquest període ultrapassi el termini de vigència del contracte.
L’Administradora general
Margarita Sala Azón

CPISR-1 C
Margarita Sala
Azón
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