INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES MILLORES D’ACCESSIBILITAT ALS GUALS DE VIANANTS DE
MOLLET DEL VALLÈS, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATIONEU.
Codi identificació actuació P6_L2-20210910-2
EXP: E0792022000015/X2022013603
COOB/22015
A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte d’obra les obres de les millores d’accessibilitat als
guals de vianants de Mollet del Vallès, de conformitat amb el projecte d’urbanització
redactat per a EDDAB Arquitectura, SLP, amb NIF B65622458 i aprovat inicialment per
resolució de la Regidora Coordinadora de l'Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials en data 13 de juny de 2022, amb mesures de contractació sostenibles d’acord
amb el principi de no causar un perjudici significatiu (DNSH) i un pressupost d’execució
per contracte de 491.840,80 euros (IVA inclòs).
En relació amb l’informe de supervisió del projecte d’obres a què es refereix l’article 235
de la LCSP, es fa constar que:
S’ha emès en data 13 de juny de 2022.
No s’ha emès perquè el pressupost base de licitació de l’obra és inferior a 500.000 €,
IVA exclòs, i l’obra no afecta a la seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat.
No s’ha emès.
En relació amb el replanteig del projecte de l’obra a què es refereix l’article 236 de la
LCSP, es fa constar que:
Es va realitzar el dia ............
No s’ha realitzat en tant que els espais del projecte són vials públics.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquesta obra:
El Pla de Mobilitat Urbana, aprovat definitivament el 23 de febrer de 2015, establia que
existien uns 295 guals que no estaven adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. Des
d’aleshores s’han adaptat aproximadament uns 70 guals.
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L’objectiu de l’actuació és prioritzar els recorreguts accessibles per als vianants. Es
realitzaran unes 64 actuacions, sobre 97 guals de la ciutat, situats als recorreguts
principals del nucli urbà, a l’objecte d’implementar una mobilitat sense barreres, amb
la màxima accessibilitat possible, segura i saludable.
S’ha fet una selecció dels guals que no estan adaptats, situats als recorreguts més
importants de Mollet, sobre tot als carrers amb més circulació de vianants, amb l’objectiu
principal de facilitar els itineraris accessibles, en cruïlles i passos.
Per aconseguir aquest objectiu s’han tingut en compte, entre altres, els següents criteris:
- En la majoria de casos es rebaixarà el tram de vorera per adaptar, formant una ó tres
rampes, per assegurar la desaparició de l’esglaó de la vorada.
- En altres voreres molt estretes, caldrà rebaixar tot l’espai (gual deprimit) i executar
les rampes en sentit longitudinal.
- En altres casos s’eixamplaran les voreres formant petites “orelles”, traient
l’aparcament dels vehicles, per permetre la ubicació dels nous guals accessibles. Així
també es millora la visibilitat.
- En alguns casos s’ha proposat un eixamplament de la vorera encara més important,
incloent petites actuacions d’espais d’estada, amb mobiliari urbà com ara arbrat i
bancs.
- En altres casos es solucionarà el problema creant plataformes elevades de la calçada
de vehicles, amb paviment d’asfalt. En casos comptats es farà la vorera contínua, de
manera que el vehicle passarà per una plataforma elevada, però pavimentada com a
vorera fer a facilitar el pas continu de vianants.

b) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies Article 25.2.m de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Delegades
c) Codi CPV
45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat
45233223-8 Treballs de re-pavimentació de calçades
45233261-6 Treballs de construcció de passos elevats de vianants.
45233221-4 Treballs de pintura de la superfície de la calçada
45233294-6 Instal·lació de senyalització viària
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A.3. Tramitació
Ordinària
Urgent
A.4. Procediment de contractació
Obert simplificat
Restringit
Negociat
Justificar elecció:
El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que dona compliment als
principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte.
A.5. Divisió en lots
SI.
NO
Motius per a la no divisió en lots:
No es divideix en lots pel fet que la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de
vista tècnic. El risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del
seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una
pluralitat de contractistes diferents.
A.6. Termini d’execució de l’obra
El termini d’execució de l’obra serà de 6 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació
del replanteig.
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Tant alçat
Tant alçat de preu tancat
Preus unitaris
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B.2. Pressupost base de licitació (PBL)
B.2.a. PBL total
El PBL total és la quantitat de 491.840,80 euros, de conformitat amb el Projecte
d’execució de l’obra

Concepte
Pressupost net
Import sobre el valor afegit (I.V.A. del 21%)
Pressupost base de licitació Total

Euros
406.480,00 €
85.360,80 €
491.840,80 €

B.2.b. Pressupost net desglossat


Per actuacions:

El pressupost net de l’obra, de conformitat amb el desglossament que conté el
Projecte d’execució de l’obra, és el següent:
Costos directes
Actuació 01: Burgos - Joan Maragall
Actuació 02: Burgos - Joan Maragall
Actuació 03: Burgos - Sant Isidre
Actuació 04: Burgos - Sant Isidre
Actuació 05: Marià Fortuny - Torras i Bages
Actuació 06: Rafael de Casanova - Alzina
Actuació 07: Rafael de Casanova - Joan Maragall
Actuació 08: Rafael de Casanova - Joan Maragall
Actuació 09: Via Ronda - Fèlix Ferran
Actuació 10: Via Ronda - Fèlix Ferran
Actuació 11: Sabadell - Àlvarez de Castro
Actuació 12: Sabadell - Àlvarez de Castro
Actuació 13: Rafael de Casanovas - Sant Francesc
Actuació 14: Rafael de Casanovas - Sant Francesc
Actuació 15: Rafael de Casanovas - Sant Francesc
Actuació 16: Rafael de Casanovas - Sant Francesc
Actuació 17: Rafael de Casanovas - Rtda. Rellotge
Actuació 18: Rafael de Casanovas - Rtda. Rellotge
Actuació 19: Santa Rosa - Sant Agustí
Actuació 20: Santa Rosa - Sant Agustí
Actuació 21: Santa Rosa - Sant Agustí
Actuació 22: Santa Rosa - Sant Agustí
Actuació 23: Santa Rosa - Palau de Plegamans
Actuació 24: Sant Francesc - Santiago Tiffon

Euros
2.822,44
3.154,36
3.869,64
2.419,44
1.823,91
7.295,82
2.844,14
14.402,43
8.810,23
10.664,34
19.450,60
12.387,76
2.401,27
2.138,84
2.399,79
2.106,74
1.579,93
1.748,57
2.648,05
1.986,57
1.467,98
1.496,10
14.763,86
1.641,29

Plaça Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat
NIF: P-0812300B
4

Actuació 25: Sant Francesc - Emili Niniu
Actuació 26: Sant Francesc - Emili Niniu
Actuació 27: Sant Francesc - Emili Niniu
Actuació 28: Sant Francesc - Emili Niniu
Actuació 29: Sant Francesc - Sant Josep
Actuació 30: Sant Francesc - Sant Josep
Actuació 31: Palaudàries - Batlle Tura
Actuació 32: Palaudàries - Batlle Tura
Actuació 33: Via Ronda - Sant Llorenç
Actuació 34: Via Ronda - Sant Llorenç
Actuació 35: Via Ronda - Sant Llorenç
Actuació 36: Via Ronda - Sant Llorenç
Actuació 37: Pablo Picasso - Hipòlit Làzaro
Actuació 38: Gallecs - Agricultura
Actuació 39: Via Ronda - Av. del Parc
Actuació 40: Jaume I - Rambla Nova
Actuació 41: Jaume I - Batlle Tura
Actuació 42: Jaume I - Sol
Actuació 43: Pau Vila - Jacinto Benavente
Actuació 44: Granollers - Hipòlit Làzaro
Actuació 45: Granollers - Hipòlit Làzaro
Actuació 46: Granollers - Hipòlit Làzaro
Actuació 47: Granollers - Hipòlit Làzaro
Actuació 48: Granollers - Lluís Millet
Actuació 49: Granollers - Lluís Millet
Actuació 50: Granollers - Lluís Millet
Actuació 51: Granollers - Lluís Millet
Actuació 52: Flaquer - Can Pantiquet
Actuació 53: Enric Morera - Pompeu Fabra
Actuació 54: Enric Morera - Pompeu Fabra
Actuació 55: Gaietà Ventalló - Madrid
Actuació 56: Nuadores - Mercaders
Actuació 57: Brodadores - Ramaders
Actuació 58: Puntaires - Remença
Actuació 59: Jaume I - Carme
Actuació 60: Burgos - Martí L'Humà
Actuació 61: Burgos - La Plana
Actuació 62: Burgos - La Plana
Actuació 63: Llibertat - La Plana
Actuació 64: Llibertat - La Plana
Actuació 65: Llibertat - La Plana
Actuació 66: Guimerà - Immaculada
Actuació 67: Guimerà - Immaculada
Actuació 68: Guimerà - Lluís Duran
Actuació 69: Torras i Bages - Antoni de Gimbernat
Actuació 70: Sant Roc - Pablo Picasso

1.567,53
0,00
0,00
0,00
1.566,11
1.734,37
12.549,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.381,42
8.654,34
14.402,43
0,00
10.471,60
0,00
11.764,44
4.388,60
1.928,31
1.563,47
1.471,19
1.516,86
1.593,52
1.715,35
4.117,67
1.909,36
5.555,17
5.564,13
0,00
7.024,85
7.126,06
8.829,35
0,00
2.072,30
0,00
0,00
19.738,97
19.713,46
2.962,42
2.497,52
2.068,65
2.308,72
9.110,37
4.084,38
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Actuació 71: Bartomeu Robert - Roger de Llúria
Actuació 72: Itàlia - Lluís Duran
Seguretat i Salut

Total costos directes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net


0,00
5.903,35
9.399,73

341.579,83 €
44.405,38 €
20.494,79 €
64.900,17 €
406.480,00 €

Per costos:

El pressupost net de l’obra, de conformitat amb el desglossament per capítols
d’obra, és el següent:
Costos directes
1.- Demolicions
2.- Moviment de terres
3.- Pavimentacions
4.- Instal·lacions
5.- Senyalització
6.- Jardineria i mobiliari
7.- Gestió de residus
8.- Seguretat i salut
Total costos directes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net

Euros
30.231,67 €
8.242,87 €
204.987,15 €
42.071,31 €
14.687,30 €
17.136,67 €
14.823,13 €
9.399,73 €
341.579,83 €
44.405,38 €
20.494,79 €
64.900,17 €
406.480,00 €

8,85 %
2,41 %
60,01 %
12,32 %
4,30 %
5,02 %
4,34 %
2,75 %
100,00 %

Dins dels costos directes està inclòs un màxim d’un 1,5 % en concepte del control de
qualitat que exigeixi la direcció d’obra, d’acord amb el projecte d’obra.
En aquests preus hi ha inclosos:
- la ma d’obra que representa un 36,63%,
- la maquinària un 9,87 %
- els materials un 46,14 %,
- la resta correspon a elements indeterminats.
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B.2.c. Costos ma d’obra
Categories laborals
Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
Ajudant

Percentatge
16,42 %
10,73 %
8,76 %
0,65 %
Total
36,63 %

B.2.d. Conveni laboral de referència
Justificació de l’obtenció dels costos: aquests capítols inclouen els costos de ma d’obra,
materials i maquinària, que estan majoritàriament d’acord amb les bases de dades del
BEDEC, que utilitza preus del Conveni Col·lectiu de Treball de la Indústria de la
Construcció i Obres Públicas de la Província de Barcelona.
B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP,
s’estableix en euros, 435.451,94 euros IVA exclòs, corresponents a l’import de
l’execució de l’obra i a les possibles modificacions del contracte, desglossat de la manera
següent:
Concepte
Valor estimat
Pressupost net
406.480,00 €
Modificacions previstes:
Possibles serveis que apareixen soterrats i que calgui modificar (10
4.578,47 €
% dels capítols de demolicions i moviment de terres):
Possibles ampliacions per canvi de tipus de gual ateses les mides reals
24.393,47 €
en obra (10% del capítol de pavimentació)
TOTAL (IVA exclòs)
435.451,94 €
B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària del pressupost municipal per l’exercici és:
E0 9242 611 61 Mesures per a la millora de l'accessibilitat Fons NextGenerationEU
Aquest contracte està finançat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
del govern d’Espanya dins del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR),
instrument de Fons excepcionals Europeus Next Generation UE, fins al 80 % dels costos
subvencionables
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C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Capacitat d’obra
SÍ.
NO.
C.2. Solvència
C.2.1. Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un
import mínim anual 653.177,91 euros, IVA exclòs.
Mitjà d’acreditació:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Justificació:
El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha de
permetre més participació respecte a la limitació que representa el volum de negoci
referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte.
C.2.2. Solvència tècnica o professional
Criteri i mitjà d’acreditació:
A. Relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs dels
darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats
indicaran que s’ha efectuat obres que siguin del mateix grup o subgrup de classificació
que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si
aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, per un import de 304.816,36
euros, IVA exclòs, així com les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si
s’han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar
normalment a bon terme.
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B. Indicació del personal tècnic adscrit al contracte, integrats o no en l’empresa (en el cas
de subcontractar part de l’execució del contracte, cal indicar quines prestacions es permet
subcontractar). Caldrà destinar al contracte un equip mínim de quatre persones, dividides
en dues colles de dues persones (treballant a cada gual). D’aquestes 4 persones, mínim
una haurà de ser oficials de primera, i disposar de formació en riscos laborals relacionats
amb treballs a la via pública.
Les empreses de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys) hauran de
justificar la seva solvència tècnica només amb els criteris B de l'apartat anterior.
C.3. Classificació empresarial
La classificació corresponent a aquest contracte és la següent:
GRUP
VIALS I PISTES
VIALS I PISTES
VIALS I PISTES

G
G
G

SUBGRUP

CATEGORIA

7 obres vials sense qualificació específica
4 amb ferm bituminós
5 senyalització i abalisament de vials

3
3
3

D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica fins a 10 punts:
a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 9 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició
econòmica” del PCAP, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació de
l’oferta econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 9 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑥
On;
PBL = Pressupost base de licitació
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa

𝑃𝐵𝐿 − 𝑃𝑂𝑉
𝑃𝐵𝐿 − 𝑃𝑂𝐴

Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals.
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b) Es donaran 1 punts pel subministre i col·locació de 20 bancs de formigó prefabricat
a 954,21 euros pem (a projecte), model Dado de Novatilu o similar.
Justificació:
a) Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional,
pel que a major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es
limita la baixa. Amb aquest tipus de fórmules és d’esperar comportaments més
agressius per part dels licitadors, arriscant-se a fer més baixa. A més a més la
fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin punts les ofertes que ofereixin un
preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no ofereixin cap baixa.
b) La disposició de bancs de formigó permetrà la millora de la qualitat dels espais
resultants, en les actuacions més grans, conformat zones d’estada equipades amb
mobiliari urbà.
c) Ponderació dels criteris d’adjudicació

De valoració automàtica

Criteris
a. Oferta econòmica
b. Millora subministre 20 bancs de
formigó
Totals

Punts
9
1

%
90 %
10 %

10

100%

D.2. Oferta anormalment baixes
1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d’a-normalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del
25%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació
diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90 % de la puntuació total establerta
per a aquests criteris en el Plec.
1.2. Si concorren dos licitadors
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Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació
diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra
oferta per aquests mateixos conceptes.
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat
només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació
dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació
diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació
relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat
només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.
D.3. Comitè d’experts
NO
SÍ
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D.4. Composició de la mesa de contractació
CÀRREC
Presidència

TITULAR
El cap del Servei de
Contractació i Compres

Vocals

La cap del Servei de Territori
Secretaria municipal

Secretaria

SUPLENCIA
El tècnic d'administració general del Servei
de Contractació i Compres

L’arquitecte d’obres i infraestructures
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès nomenat
per resolució de la Direcció General
Interventora municipal
d’Administració Local en data 15 de febrer
de 2018
El cap d’Unitat Administrativa La cap d’Unitat Tècnica de Compres
de Contractació

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures s’expediran:
mensualment
amb un pagament únic
altres mitjans
D’acord amb les certificacions d’obra expedides per la direcció facultativa.
E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista
1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i el Projecte d’obres local ordinària, i de conformitat amb
allò a què s'hagués compromès en la seva oferta.
2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a
l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de
la LCSP).
3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
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4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També,
complir amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del
contracte (article 193.1 de la LCSP); en aquest sentit s’ha d’executar el conjunt de
les obres per 4 sectors (zones establertes al plànol 2 del projecte: A, B, C i D), de
manera que un cop acabat un sector es passi a executar-ne un altre.
5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1
de la LCSP).
6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
(article 35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions
establertes en els convenis internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article
201 de la LCSP).
7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera
suficient l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol
encarregar; acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició
de contractar; i comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant el termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la
LCSP).
8. Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb una
cobertura mínima de 300.000 euros, i el seu pagament anual.
9. Comunicació. El contractista i la subcontractista, com a perceptors de fons de la Unió
farà esment de l'origen d'aquest finançament i vetllaran per donar-li visibilitat, inclòs,
quan escaigui, mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament
adequat que indiqui «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», en
particular s’haurà d’incloure a la documentació a presentar a l’Ajuntament per a la
seva aprovació, i en aquelles accions davant de tercers, inclosos els mitjans de
comunicació i el públic. A més, les actuacions de comunicació relacionades amb
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Regne d'Espanya
incorporaran el logo oficial del Pla.
En el següent enllaç es troben els logotips oficials i el manual de marca:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
10. El contractista i el/s subcontractisa/es acreditaran la inscripció en el Cens
d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració
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Tributària, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participació en el procediment de licitació.
11. El contractista i el/s subcontractisa/es han de complimentar la declaració
responsable d’absència de conflicte d’interessos.
12. El contractista i el/s subcontractisa/es han complimentar la declaració responsable
del compliment del principi de «no causar perjudici significativu» als sis objectius
mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (DNSH).
13. El contractista i el/s subcontractisa/es han complimentar el qüestionari
d'autoavaluació del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al
medi ambient en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
14. El contractista i el/s subcontractisa/es han complimentar la declaració de cessió i
tractament de dades en relació amb l’execució del Pla de recuperació, transformació
i resiliència.
15. Contribuir als objectius de canvi climàtic, al que s'estableix en relació al principi de
no causar mal significatiu (principi de DNSH), evitar conflictes d'interessos, frau,
corrupció, no concurrència de doble finançament, entre altres.
16. Igualment, haurà de garantir-se el ple respecte a la normativa reguladora de les
Ajudes d'Estat i s'haurà de complir la normativa europea i nacional aplicable,
especialment, les mesures relatives a evitar frau, corrupció, conflicte d'interessos o
doble finançament.
17. El contractista i el/s subcontractisa/es han de sotmetre's a qualssevol altres
actuacions de comprovació i control financer que pugui realitzar la Secretaria d'Estat
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana o un altre òrgan designat per aquesta, la
Secretaria General de Fons Europeus, la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, el Tribunal de Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea i a
qualssevol altres actuacions de comprovació i/o control financer que puguin realitzar
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, d'acord amb el
que s'estableix en la normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb
fons comunitaris, aportant per a això quanta informació li sigui requerida. Les
comprovacions podran realitzar-se amb anterioritat o posterioritat a la concessió de
la subvenció i, en cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, procedirà la
denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.
18. Conservar els documents originals, justificatius de l'actuació realitzada i l'aplicació
dels fons rebuts, en tant puguin ser objecte de comprovació i control.
19. Respectar les normes que es poguessin establir a nivell nacional i europeu en relació
a la gestió dels fons associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en
particular les que estableixi la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri
Plaça Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat
NIF: P-0812300B
14

d'Hisenda, així com els Actes Delegats de la Comissió Europea que puguin
desenvolupar-se per a tal fi.
20. Disposar dels procediments de gestió i control que garanteixin el bon ús i aplicació
de les ajudes.
21. Complir quantes instruccions rebi de l’Òrgan de contractació i el responsable del
contracte derivades de les instruccions que emetin les Autoritats Nacionals i
Europees de Gestió o de Certificació d'aquests fons associats al Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, o que li transmeti la Secretaria d'Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana; conforme al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, i el Reial decret llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a
l'execució del PRTR.
22. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera
suficient l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol
encarregar; acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició
de contractar; i comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant el termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la
LCSP).
23. En cap cas podrà concertar-se l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb les persones i entitats a què es refereix l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
24. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
(article 35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions
establertes en els convenis internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article
201 de la LCSP).
25. Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb una
cobertura mínima de 300.000 euros.
26. Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
27. Executar l’obra en les condicions de seguretat previstes a l’estudi bàsic del projecte.
Disposar en tot moment dels mitjans (recurs preventiu, tanques, new jerseis,
senyalització, etc.) pels desviaments de trànsit i també dels vianants.
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b) Condicions especials d’execució del contracte
1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
3. Les restes tant d’enderroc, moviment de terres o materials sobrants d’obra, amb
excepció de les vorades i peces de gual granítiques, cal que es seleccionin en origen
en el numero màxim de fraccions i cada una es porti a l’abocador corresponent.
A la finalització de l’obra caldrà presentar, els justificant dels abocadors de cada una
de les fraccions.
4. Les vorades i peces de gual granítiques hauran de ser extretes amb cura per al seu
possible reaprofitament posterior en obra o en futures actuacions dels serveis
municipals.
Justificació de les condicions d’especial execució:
Admesa la subcontractació com a normal general de la contractació pública i sent practica
habitual en la construcció amb una dilatada experiència en causar distorsions en l’execució
de les obres es considera pertinent la seva inclusió com a condició especial d’execució,
d’acord amb l’article 217.1 de la LCSP; així mateix,
Com a mesura mediambiental es considera adequat, en executar-se als espais públics
comporta un seguit de molèsties a la ciutadania que cal que comprengui l’abast i la finalitat
de les obres i ho percebi com una millora per a la seva qualitat de vida.
E.3. Penalitats
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment de
les obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents:
Incompliment

Caràcter
(lleu/greu)

Penalitat

No complir les condicions salarials dels treballadors (article 122.2
i 201 de la LCSP)
No facilitar la informació relativa a les relacions laborals objecte
de subrogació (article 130.4 de la LCSP)
No complir els terminis parcials o total d'execució de les
prestacions (article 193.3 de la LCSP)

Greu

10% Preu del
contracte
8% Preu del
contracte
0,60 euros/diària
per cada 1.000
euros
preu
contracte

Greu
Lleu
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Incompliment

Caràcter
(lleu/greu)

Penalitat

No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres persones
(article 196.1 de la LCSP)
No complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral a què es refereix l'article 201 de la LCSP
No complir alguna de les obligacions generals no especificada,
sempre que aquesta condició no hagi estat qualificada com a causa
de resolució.
No complir alguna condició especial d'execució del contracte,
sempre que aquesta condició no hagi estat qualificada com a causa
de resolució (article 202.3 de la LCSP)
Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació establertes
a l 'article 215.2.b de la LCSP
No comunicar les condicions de la subcontractació que tinguin
una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la
LCSP)
No aportar la justificació del compliment dels pagaments efectuats
a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP)

Greu

10% Preu del
contracte
10% Preu del
contracte
5 % Preu del
contracte

Greu
Greu
Greu

10% Preu del
contracte

Greu

50% Preu del
subcontracte
8% Preu del
contracte

Greu
Greu

8% Preu
contracte

del

E.4 Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’un any.
No s’estableix un termini de garantia
E.5. Direcció facultativa i responsable del contracte
La direcció de l'obra, la direcció de l'execució de l'obra i el coordinador de seguretat i
salut seran dutes a terme per l’empresa EDDAB Arquitectura, SLP, de conformitat amb
el contracte formalitzat el dia 31 de març de 2022.
E.6. Modificacions
SÍ
% de
modificació

10 %
10 %

Element a modificar

Condició que s'ha de donar

Demolicions
i Poden aparèixer serveis soterrats, que calgui modificar o que
obliguin a engrandir o modificar els guals en obra.
moviments de terres
En l’execució de l’obra és possible que es decideixi canviar de
Pavimentació
tipus de gual, per les mides reals.
Amb la comprovació dels correctes pendents a obra poden sortir
rampes més llargues, ampliant les superfícies a obrar.

NO
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E.7. Possibilitat de cessió
SI
NO
E.8. Subcontractació
Hi ha tasques crítiques
En aquest contracte, les tasques següents es consideren crítiques als efectes de l'article
215.2.e de la LCSP, raó per la qual no poden ser objecte de subcontractació sinó que han
de ser executades directament pel contractista principal:
........................................................................................
........................................................................................
Es considera que aquestes tasques són crítiques per les raons següents:
........................................................................................
........................................................................................
No hi ha tasques crítiques
E.9 Assegurança de responsabilitat civil
L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista haurà
de ser de 300.000 euros.
E.10 Recepcions parcials
SÍ
NO
Les recepcions parcials s’ajustaran als 4 sectors (o zones) de treball reflectides al plànol
2 del projecte. Un cop recepcionada la zona, s’iniciarà el termini de garantia d’aquesta.
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E.11 Control de qualitat inclòs en el contracte
SÍ
NO

L’arquitecte d’obres i infraestructures

El Coordinador de l’àmbit de Territori,
planificació urbanística i obres
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