Àrea de territori i sostenibilitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES DELS TALUSSOS DEL RIU

Clàusula 1: Objecte
1.- L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al projecte de consolidació
de talussos al riu Congost del tram entre el pont de Can Noguera i de la Doma.
Clàusula 2: Preu del contracte
El preu màxim del contracte serà de 317.071,12 € més iva.
Clàusula 3: Termini d’execució
El termini d’execució previst és de 5 mesos.
Clàusula 4: Solvència tècnica mínima exigible
1.-Titulació cap d’obra: Enginyer o enginyer tècnic.
2.-Titulació encarregat d’obra: oficial primera
3.- maquinaria mínima adscrita a l’execució de l’obra:
Segons la descripció que consta en el projecte tècnic, la maquinària mínima per dur a terme
l’obra és la següent: pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, pala carregadora mitjana sobre
erugues, pala carregadora gran sobre erugues, pala excavadora mitjana sobre erugues,
retroexcavadora petita, mini carregadora sobre pneumàtics, trituradora forestal, camió per a
transport de 5 t amb ploma, camió per transport de 7 t, camió cisterna de 8 m3, camió grua,
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, tractor de 47,8 kW amb desbrossadora
de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, regle vibratori, desbrossadora manual de
braç, hidrosembradora muntada sobre camió, moto serra.

Clàusula 5: Obligacions d’execució específiques
1.- El contractista haurà de presentar abans de començar l’obra:




El Pla de seguretat i salut
Un pla de gestió de gestió de residus
Una planificació temporitzada de l’obra
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2.- s’hauran d’organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una
interferència mínima en l’activitat normal del carrer, via o espai on es desenvolupin.
Les mesures necessàries per garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la direcció de
l’obra i es consideren incloses en els preus unitaris no essent, en cap cas, d’abonament
independent.
3.- El contractista esta obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries.
Durant les obres es prendran mesures de control de fang i/o pols, evitant la seva producció i
sortida de l’obra mitjançant punts de neteja pneumàtics, reg i cobriment del material susceptible
de provocar pols, tall de peces de paviment per via humida etc.
També s’assegurarà que els nivells d’emissió sonora siguin acords amb les directives europees
corresponents.
El pla de mesura per garantir aquests extrems s’inclourà en l’oferta i abans de l’inici de les
obres serà aprovat per la direcció de l’obra. El cost d’aquestes mesures es considerarà inclòs en
els preus unitaris del projecte i no serà objecte d’abonament independent.
4.- El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la
qualitat dels acabats d’obra i la capacitat de resposta davant dels imprevistos, per disposar de
recursos propis lliures per assignar a l’obra objecte de licitació.
5.- Per optimitzar l’espai públic es podrà demanar al contractista que disposi d’un local de
característiques adequades i suficientment pròxim a l’obra, on s’hi ubicarà l’oficina d’obra, el
magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal de l’obra.
6.- No s’aplegarà a l’obra més material que el d’ús immediat, disposant-se a l’efecte d’un espai
convenientment limitat dins del tancament general de l’obra. Els materials d’excavació i
demolició es carregaran i transportaran a l’abocador preferiblement en el mateix moment de la
seva generació, si això no fos possible es disposarà de contenidors en un nombre màxim de dos,
situats dins del tancament general de l’obra, que es retiraran quan es trobin plens.
7.- El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres, pel que
haurà de complir en tot moment les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir
les ordres i instruccions que doni la policia local, els servies tècnics municipals i el coordinador
de seguretat i salut de les obres. Les desviacions provisionals i les tanques de les obres seran a
càrrec del contractista, així com la senyalització que exigeixin els treballs. Qualsevol
desviament o accés provisional que s’hagi d’executar com a conseqüència dels treballs
contemplats en aquest projecte, complirà amb la normativa vigent sobre accessibilitat.
8.-el contractista disposarà dels elements d’informació i senyalització necessaris per a la
immediata execució dels treballs, publicitat d’aquests d’acord amb la normativa de les
administracions que hi intervinguin i especialment en el referent a talls del transit. Els elements
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de protecció i seguretat aniran retolats amb el text i format facilitat pels serveis tècnics. Els
costos dels elements establerts en aquest punt, seran a càrrec del contractista.
9.- L’adjudicatari disposarà d’equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinaria,
materials, mitjans i elements de seguretat, i senyalització, mitjans de transport així com
personal auxiliar necessaris, per la correcte execució dels treballs. En tot moment hi haurà un
equip de treball amb un mínim de 4 treballadors.
10.- La direcció de l’obra podrà requerir al contractista, per què aparti de l’obra al personal que
desobeeixi les seves instruccions, o aquell personal que manifesti incompetència i/o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa de l’obra.
11.-El contractista haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per actuar en
qualsevol moment, en horari fora de jornada laboral, hores nocturnes, i dies festius. Aquest
equip ha de poder atendre les possibles incidències de qualsevol tipus que e produeixin
derivades de l’execució de les obres objecte del contracte. Als efectes disposarà d’un telèfon
mòbil de localització 24h/365 dies que permeti la immediata activitat dels dispositius
d’emergència. El cost d’aquestes mesures es considerarà inclòs en els preus unitaris del projecte
i no serà objecte d’abonament independent.
12.- El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referències
municipals. El replanteig serà sotmès a l’aprovació dels serveis tècnics municipals que
autoritzaran l’inici de els obres. En cas contrari es dictaran les ordres oportunes per amla seva
execució correcta, i es mantindran suspesos temporalment els treballs.
13.- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal.
14.- Si la direcció facultativa tingués raons per creure que existeixen vicis ocults en la
construcció de les obres executades, donarà les ordres oportunes per a la realització dels assajos,
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les
despeses generades per aquest motiu aniran a càrrec del contractista si els assajos confirmen
l’existència dels vicis ocults, en cas contrari seran a càrrec de l’ajuntament.
15.- Prèviament a la convocatòria de la recepció de l’obra, el contractista facilitarà a la direcció
facultativa per a la seva aprovació la següent documentació si s’escau:



Col·lecció de plànols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format digital
d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics de l’ajuntament.
Relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions

16.- l’augment del termini d’execució de les obres, sigui pel motiu que sigui, no suposarà cap
increment en el cost de les obres.

Clàusula 6: Obligacions medi ambientals
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1.- Per garantir l’aplicació de mesures de qualitat ambiental establertes en aquests plecs i en la
legislació vigent, de manera prèvia a l’acta de comprovació de replanteig, el contractista
nomenarà una persona responsable ambiental de l’obra, qui serà responsable davant de
l’ajuntament dels temes mediambientals relatius a l’execució de l’obra durant tot el termini
d’execució.
Aquest responsable entregarà mensualment un informe resum de totes les activitats realitzades a
l’obra referents a la qualitat ambiental, així com la gestió de residus realitzada durant aquest
període.
2.- L’aplicació de les mesures establertes serà de caràcter obligatori i el seu incompliment podrà
esdevenir en la imposició de sancions, i arribat el cas, la suspensió de l’obra fins a la seva
aplicació.
3.- Davant l’ampliació de qualsevol mesura, impulsada per l’ajuntament per garantir la qualitat
mediambiental de l’obra, quan aquesta es vegi compromesa, el contractista no podrà reclamar
despeses addicionals (ni de materials ni de ma d’obra) ni reclamar danys i perjudicis.

Clàusula 7: Determinació de preus
1.- Aplicació del quadre de preus
Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra son els que figuren al quadre de preus o pressupost
del projecte licitat.








En els preus d’excavació de terres o treballs de subsòl (xarxa de clavegueram,
instal·lació de serveis, etc) es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que
aquesta pugui general dels treballs d’excavació, refinament, emplenament o compactat
per la presencia de serveis, instal·lacions de serveis, treballs de clavegueram etc. Tot
això sense detriment de les mesures de seguretat que s’hagin observat en aquest tipus de
treballs.
No es pagaran càrregues i transport intermedis dins l’obra (tret que així ho determini la
direcció facultativa amb la demanda prèvia del contractista i quan les característiques
dels treballs ho requereixin)
Tret que en el quadre de preus hi hagi una partida específica, en tots els preus que
s’inclogui el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent dels
treballs que faci el contractista a l’abocador, estarà inclòs el cànon d’abocament, així
com les despeses que es puguin derivar de l’aplicació de la reglamentació del control de
residus.
A tots els preus de paviments i bases (siguin del tipus que siguin) es consideraran
incloses les despeses que s’originin per ajustaments, unions i juntes que es puguin fer
durant l’execució de les obres, tret dels casos en que la direcció facultativa i atenent a la
complicació dels treballs, consideri més oportú la seva valoració.
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Tots els preus de les partides de reparació, reposició, renovació i/o execució de nous
paviments a voreres o zones de vianants, inclouen l’adequació i/o la col·locació de tapes
i marcs de serveis ja siguin privats o municipals

2.- Preus contradictoris
Si durant l’execució de l’obra, calgués executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus del
projecte, quadre de preus o pressupost, es formularà entre el contractista i la direcció facultativa
amb el vist i plau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu contradictori,
diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s’haurà d'aprovar per l'òrgan municipal
competent.
El nou preu contradictori s’ajustarà a les unitats d’obra semblants incloses en el present
contracte, utilitzant els preus simples de mà d’obra, maquinaria i materials, i variant les
quantitats o incorporant aquests nous preus simples no previstos en el contracte.
Si això no fos suficient per ajustar el nou preu a unitats d’obra semblants, s’acollirà un dels
preus inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació, atenent a l’ordre de
prioritat que decideixi la direcció facultativa:







Quadres de preus del projecte
Preus de referència d’urbanització ITEC -2016
Preus de referència enginyeria civil ITEC -2016
Preus de referència edificació ITEC -2016
Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2016
Preus de referència de seguretat i salut, assajos de control de qualitat i despeses
indirectes ITEC -2016

Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució ITEC per a la província de
Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació ja sigui el volum d’obra o
qualsevol altre circumstancia.
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