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Expedient: 2021/028 OBRES

Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte són les obres necessàries per la d’urbanització del carrer Navarra
entre carrer de l’1 de Maig i el carrer del Telègraf de Montmeló.
El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada
del contracte.
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs
i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots.
El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV)
d'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007, tenint en compte l’objecte del contracte, és el següent:
45233140-2, Obres vials
Les obres es portaran a terme d'acord amb el Projecte d'obres d’urbanització del carrer
Navarra entre carrer de l’1 de Maig i el carrer del Telègraf de Montmeló, aprovat per la
Junta de Govern Local en data 3 d’agost de 2021.
La partida pressupostària destinada per l’ajuntament de Montmeló és la 1510 610700
d’urbanització carrer Navarra.

Clàusula 2 Instal·lació objecte del contracte.
El PAU 1 de la Modificació Puntual de POUM del PM02 Primer de Maig, s’ha
desenvolupat urbanísticament i s’han fet les obres d’urbanització de la plaça que
envolten l’edifici. Aquesta nova plaça pública situada al costat de la estació ferroviària
limita amb un tram del carrer Navarra que esta en mal estat i disposa de restes de la
tanca i paviments de l’antiga finca.
L’Ajuntament impulsa la reurbanització d’aquest tram del carrer fins connectar amb el
carrer Telègraf i la resta del carrer Navarra millorant les condicions de mobilitat i
accessibilitat i completant la urbanització del nou espai públic que ha generat el
desenvolupament del PAU 1 del PM02 1 de Maig.
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Clàusula 3 Característiques tècniques de les obres objecte del contracte.
El projecte recull les obres a executar per urbanitzar el tram del carrer Navarra fins
connectar a la totalitat de carrers existents en l’àmbit d’actuació i completar la
urbanització.
La zona on s’actua té una superfície total de 2.293 urbanitzant a més del tram del carrer
Navarra els trams de connexió amb els carrers 1 de Maig, Telègraf.
El carrer té una secció tipus de vorera de vianants de 2,50 m d’amplada de promig, amb
vorada formigó i paviment de panot sobre base de formigó, la calçada es d’asfalt amb
dos sentits de circulació i un espai de carril bicicletes d’ 1,80 m de promig amb
separadors i pilones.
Es construeixen diferents passos de vianants adaptats segons plànols de projecte i es
fan noves instal·lacions de enllumenat, aigua i telecomunicacions.
El projecte efectua les següents actuacions:
Capítol 1; Treballs previs: Es farà el desmuntatge de la tanca existent i retirada de la
senyalització actual.
Capítol 2: Enderrocs i desmuntatges: S’enderroquen els paviments de formigó i asfalt al
costat que resten de l’antiga urbanització al costat de la nova plaça del PAU 1 del PM01,
la vorera existent en el carrer en el costat de la zona industrial el mur de pedra existent.
Es fa el desmuntatge de les columnes i senyals existents i es fa la demolició de
l’embornal actual. Es fa el fresat de part del paviment d’asfalt per tenir una bona entrega
amb la nova capa a aplicar a sobre de la existent.
Capítol 3: Moviments de terres: Es fa la excavació de la caixa de paviment en la zona
del costat de la nova plaça del PAU 1 del PM02 i les rases per les instal·lacions de
enllumenat, aigua i telecomunicacions.
Capítol 4: Gestió de residus: Es fa la gestió de la totalitat de residus que es generen a
l’obra portant les terres i runes a l’abocador controlat homologat.
Capítol 5: Paviments: la vorera de vianant es de panot hidràulic de 20x20x4, amb base
de paviment de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i solera de tot-u artificial de 15 cm. En
la claca i carril bici es col·loca asfalt. Es col·loca una vorada de formigó tipus T-5 i una
rigola de morter de ciment 30x30x8. En la calçada es col·loca asfalt i en la zona on s’ha
de fer caixa nova es col·loca una capa de 30 cm de sòl-ciment. Els guals es fan amb
peces de formigó prefabricades.
Capítol 6: Proteccions i senyalització: Entre el carril bici i la calçada es col·loquen
separadors de PVC i pilones. Es col·loquen senyals verticals i horitzontals segons
plànols de projecte i es pinten les línies dels passos de vianants. Es col·loca una
paperera,
Capítol 7: Instal·lacions enllumenat. Es fa la instal·lació de nou enllumenat públic amb
nova línia i pericons i 5 fanals amb columna cilíndrica de 7 m i lluminària Citimax Led.
Capítol 8: Instal·lació aigua: Es fa una nova canalització soterrada de tub de polipropilè
de 210 m, pericons claus i accessoris segons plànols de projecte.
Capítol 9: Telecomunicacions: Es fa una instal·lació amb tub de pvs corrugat de 80 mm
de 140 m de longitud en previsió de soterrament de la línia aèria existent.
Capítol 10: Sanejament: es fa un nou embornal de recollida d’aigües amb reixa d’acer
fixa.
Capítol 11: Seguretat i Salut: el projecte recull els treballs i pressupost de seguretat i
salut dels diferents treballs de l’obra en compliment de la reglamentació vigent en
matèria de treball.
Els amidament i preus unitaris estan detallats en els pressupost que s’adjunta a la
present memòria valorada.
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No es preveuen actuacions complementaries al projecte aprovat.
Clàusula 5 Obligacions del contractista.
El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de
la seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que
rebi del Director d’obra.
L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra en el termini de 5 dies, a comptar des de
la notificació de la adjudicació, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la
plica.
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius,
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per
l’Ajuntament.
El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal
que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma
solidària) així com de les obres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la
legislació vigent.
El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de
l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.
El contractista haurà d’estar en possessió en el seu objecte social de la capacitat
suficient per poder executar el projecte d'obres objecte de licitació.

6. Mitjans personals.
Per a l'execució de l’obra l'empresa adjudicatària disposarà de personal especialitzat en
cadascuna de les actuacions compreses en l'objecte del contracte.
L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.
Tot el personal de l'empresa contractista, haurà perfecte coneixement dels
procediments i mètodes establerts, així com de l'ús de màquines i eines
assignades, i és responsabilitat de l'adjudicatari l'incompliment d'això, obligant-se a
substituir el personal no qualificat. Els danys causats a la instal·lació pel personal de la
empresa adjudicatària, seran de la seva responsabilitat.

7. Compliment de la normativa
.
El contractista es fa, expressament responsable, de garantir el compliment de tota la
normativa vigent aplicable, a cadascuna de les seves actuacions i a les instal·lacions
objecte d'aquest Plec, estiguin o no recollides expressament en el mateix.
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8. Supervisió.
Correspon al responsable del contracte, designat per l’Ajuntament de Montmeló, la
supervisió de l’execució del contracte, amb el fi d’assegurar la correcte realització de
l’objecte del mateix.

L’Interventor que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la qual cosa es
fa constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Llei de
Contractes del Sector Públic.
L’Interventor accidental
(signat electrònicament)

La Secretària que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules, la qual cosa es
fa constar als efectes del que disposa la D.A. 3ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Llei de
Contractes del Sector Públic.
La Secretària
(signat electrònicament)

SIGNAT
05/10/2021 10:11

