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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Argentona, és l’administració competent en el desplegament de
les polítiques d’accessibilitat a la via pública del seu terme municipal.
Els requeriments i normatives en aquest sentit han evolucionat d’una manera molt
ràpida en els últims anys i fan necessàries obres d’inversió en l’espai públic per tal
que aquest estigui adaptat a la legislació vigent.
El 2016 l’ajuntament va encarregar el Pla d’accessibilitat a la via Pública que va ser
aprovat per ple el 12 de juny del 2017. Aquest pla d’accessibilitat contempla totes
les mesures necessàries per tal d’adaptar la via pública de la vila a la legislació. Es
tracta d’un pla molt ambiciós i que per el seu cost previst cal anar executant al llarg
del temps i amb diferents estratègies: actuacions puntuals, actuacions de
manteniment, reurbanitzacions de carrers, etc.
Aquest contracte te com a objecte realitzar obres d’inversió i millora en l’espai
públic seguint les indicacions del Pla d’Accessibilitat fins a un pressupost màxim
compromès a la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2018 de
260.000 € (iva inclòs).
Per a dur a terme aquesta feina l’ajuntament no disposa de mitjans propis
adequats, per tant es fa necessària la contractació d’empreses especialitzades per
tal de poder atendre correctament totes les actuacions.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Es classificaran en tres tipus en funció de la seva naturalesa:




Construcció de guals adaptats on no n’hi ha
Construcció de plataformes elevades on no n’hi ha.
Renovació de trams de vorera que no compleixin la normativa.

Els treballs objecte d’aquest contracte són tots aquells mitjançant els quals es
realitzen les diferents unitats d’obra que es divideixen en els següents capítols, i
d’altres complementaris, que siguin necessaris per la correcta execució dels
elements.
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1. Demolicions
2. Moviments de terres
3. Paviments
3.1 Bases i subbases
3.2.Vorades
3.3 Escocells
3.4 Rigoles
3.5 Guals
3.6 Paviments de vorera
3.7 Paviments asfàltics
4. Mobiliari urbà i senyalització

3. DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS HUMANS
3.1 Equip humà
El contractista presentarà una relació del personal propi disponible per a la
contracta, indicant la categoria professional i l’antiguitat a l’empresa, i que com a
mínim estarà format per:
1.
2.
3.
4.

1 cap d’obra (dedicació parcial)
1 oficial 1ª paleta d’obra civil
1 peó especialista
1 maquinista retroexcavadora

Però destinarà el personal necessari per a complir els terminis acordats en cada
actuació.
El cap d’obra serà el responsable de la contracta i la persona de contacte amb el
director d’obra designat per l’ajuntament i disposarà d’un número de telèfon mòbil
disponible, com a mínim, durant la jornada laboral.
El personal del contracte anirà correctament uniformat amb peces de roba amb
marcatges reflectants normalitzats.
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4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS
4.1 Previ a l’inici dels treballs
Abans de l’inici dels treballs de millora de cada tram de carrer seguint les fitxes del
Pla d’Accessibilitat de l’annex 1, l’empresa i el responsable del contracte
replantejaran les feines a realitzar definint les següents actuacions:










Reparació de paviments
Construcció de nous paviments
Retirada i col·locació de mobiliari urbà
Enderrocs i reposició de paviments
Excavació manual i a màquina de terres
Construcció de guals per a passos de vianants
Recrescuts de calçades per a passos de vianants
Ancoratge i fixació de senyals de trànsit
Tots aquells altres treballs que els serveis tècnics Municipals li pugui
encarregar, tot indicant-li el procediment que haurà de seguir per la
seva realització.

4.2 Tancat i senyalització
L’empresa col·locarà els senyals de trànsit, cartells i les proteccions necessàries per
evitar qualsevol accident així com totes les que el tècnic de l’Ajuntament consideri
necessàries.
Es seguirà els criteris de trànsit de l’administració competent.
El contractista haurà de subministrar al seu càrrec totes les senyals i suports
necessaris, cartells, cons de senyalització, tanques ...
Durant l’execució dels treballs l’àmbit d’actuació afectat quedarà tancat amb tanca
mòbil metàl·lica d’1,00 m d’alçada subjectades entre si. Però es podrà establir un
reforç de tancat en funció de l’emplaçament i la perillositat de l’obra.
Les obres que durin més d’un dia hauran de quedar correctament tancades,
senyalitzades segons normativa de trànsit i prevenció de riscos laborals, i
abalisades amb senyalització lluminosa.
Els forats de rases que siguin transitables per vianants es protegiran amb planxes
de plàstic o de ferro.
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Els forats de rases que quedin en interior de tanques es podran tapar també amb
taulers de fusta.
Les obres que continguin rases de més de 1,50 m de profunditat es tancaran amb
tanca de 2m per garantir més protecció.
Els cartells amb logotip Ajuntament a utilitzar per part de l’empresa seran els
següents o equivalents, prèvia aprovació per la direcció d’obra :

Atenció carrer tallat. Cartell de 80x60 Senyalització
excepcional
cm
aparcar. Cartell de 80x60 cm

prohibit

Cartell informatiu en DINA3. Es col·locarà aquest cartell com a mínim en una tanca
de l’obra on s’estigui treballant.
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Cartell DIN A4 . Hi haurà el de fletxa cap a l’esquerra, 2 fletxes i fletxa cap a la
dreta. Es col·locarà quan es senyalitzi amb senyal i trípode zones on no es pugui
aparcar per treballar. S’haurà de col·locar amb una antelació de 48 hores mínim.
Es confirmaran els cartells a utilitzar abans de l’inici dels treballs.
Per qualsevol altre cartell corporatiu de l’Ajuntament de Argentona s’haurà de
sol·licitar autorització al Servei de Comunicació de l’Ajuntament.
El contractista es compromet a no reutilitzar aquests cartells amb el logotip de
l’Ajuntament en altres obres.

4.3 Serveis afectats
El tècnic de l’Ajuntament s’encarregarà d’entregar la informació que sigui pròpia de
plànols d’instal·lacions pròpies de l’ajuntament. Pel que fa als plànols de situació
d’altres serveis, l’empresa farà la petició dels serveis afectats i si aquesta
informació no garantirà la realitat, no seran objecte de reclamació per mancances
i/o omissions.

4.4 Ocupació via pública
En la planificació setmanal dels treballs a entregar es preveurà si és necessari
ocupar espai de la via pública per aparcament, aplec de material, etc. Es passarà la
informació de la zona necessària a la persona que designi l’Ajuntament per tal es
pugui fer la tramitació de permisos amb una antelació mínima de 2 dies.
Es vetllarà per a que hi hagi les menors incidències per als vianants, vehicles i per
als propietaris d’habitatges amb entrades afectades.
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En el cas d’actuacions grans s’informarà de les incidències als veïns i es planificaran
els treballs de forma que afecti el menys possible.

4.5 Afectacions al trànsit
L’empresa comunicarà a la persona designada les necessitats de tall de carril o
carrer per tal es puguin fer les previsions amb una antelació mínima de 2 dies. En
cas que sigui necessari el desviament d’autobusos s’haurà de comunicar amb una
antelació d’una setmana. Els tràmits es faran per part del tècnic de l’Ajuntament o
el tècnic de l’empresa designat.
El Servei de Mobilitat autoritzarà l’afectació i informarà de la senyalització
necessària a col·locar.
Aquesta senyalització serà a càrrec de l’empresa i estarà inclosa en els preus.

4.6 Proteccions de l’arbrat viari
Es seguirà els criteris establerts al punt 5. Protecció de l’arbrat viari del Pla Director
de l’Arbrat Viari de Argentona per a fer les proteccions necessàries abans de l’inici
dels treballs.

4.7 Execució
Les feines a realitzar que estan llistades a continuació segueixen les fitxes dels
trams de carrers seleccionades del pla d’accessibilitat que s’executaran en aquesta
memòria, queden descrites en l’annex 1 (Pla d’accessibilitat, actuacions prioritàries
d’aquesta memòria) amb les unitats d’obra, amidaments i fotografies adjuntes.
Actuacions Pla Accessibilitat d'Argentona. Via pública. Fase 1. Any 2018.
Fitxes per trams de carrer:

PEM (€)

32. Pl Nova entre C Gran i C de les Parres
40. C. Jacint Verdaguer entre C. Samsó i Ptge. De les Escoles
42. C. Jacint Verdaguer entre Av. Puig i Cadafalch i C. Barcelona
88. C. St Sebastià de Dalt entre St Sebastià de baix i C. Montseny
89. C. Gran entre C. Nou i C. St Sebastià de dalt
98. Av Puig i Cadafalch entre C. Gran i C. Jacint Verdaguer
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33.816,66 €
9.982,42 €
14.376,45 €
12.734,02 €
13.464,20 €
9.365,44 €

99. Av Puig i Cadafalch entre C. Jacint Verdaguer i Dr. Farrero
100. Av Puig i Cadafalch entre C. Farrero i C. Mataro
101. Av Puig i Cadafalch entre C. Mataro i C. Barcelona
102. Av Puig i Cadafalch entre C. Barcelona i C. Mestre Falla
103. Av Puig i Cadafalch entre C. Mestre Falla i C. Samsó
108. C. Samsó entre C. Bernat de Riudemeia i C. Jacint Verdaguer
Actuacions d'urgència

13.037,58 €
2.007,00 €
26.217,96 €
8.994,57 €
11.992,43 €
13.102,51 €
11.475,00 €

Import total PEM
DG i BI (19 %)
IVA (21%)

180.566,24 €
34.307,59 €
45.123,50 €

Total

259.997,33 €

El contractista executarà els treballs d’acord amb les indicacions acordades amb el
director de l’obra.
El tècnic de l’Ajuntament i el responsable de l’empresa faran visites periòdiques als
treballs en execució i planificaran i marcaran els de les següents jornades. Un cop
iniciat un treball no es podrà deixar aturat sense causa justificada. Es planificarà
els treballs per a donar continuïtat a les obres.

4.8 Execució de treballs d’aglomerat asfàltic en calent
L’empresa disposarà de personal i maquinària per a fer reposicions d’asfalt en
calent amb estesa manual i compactat i anivellat amb compactadora de fins a 4 Tn
per a superfícies d’actuació de fins a 200 m2.
Per a superfícies superiors s’acceptarà la subcontractació d’empreses
especialitzades en l’execució de paviments asfàltics.

4.9 Seguiment dels treballs
El contractista enviarà per correu electrònic cada divendres un llistat del personal
que treballarà durant la setmana següent, i informarà del personal de nova
incorporació. Haurà de fer la gestió de la documentació d’aquest nou personal
dintre del programa e-coordina i l’haurà de tenir validada per a poder incorporar el
personal als centres de treball.
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El contractista enviarà per correu electrònic cada divendres una planificació dels
treballs de la setmana següent, indicant obres i personal destinat a cadascuna, així
com les ocupacions amb la via pública que es necessitin.
El contractista entregarà un full d’actuacions o albarà per cada actuació finalitzada
indicant l’amidament desglossat, la data d’inici i la data de fi, la relació del
personal, maquinària, vehicles i material utilitzats per l’execució de les feines.
S’entregaran també fotografies de cada fase de treball, fent també una foto inicial
abans de començar i una foto final un cop acabat.
Farà l’entrega d’aquest albarà periòdicament al director d’obra, i servirà per a la
confecció mensual de la certificació.

4.10

Gestió de runes

El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els
treballs segons el marc legal existent.
No es permetrà aplecs de terres o runes a la via pública durant l’execució dels
treballs. El contractista haurà de preveure la utilització de saques, contenidors o
els camions corresponents en funció del volum de terres o runes generats.
El contractista haurà de presentar els justificants del gestor autoritzat dels residus
cada mes amb la certificació mensual.
No es permet que es quedi a via pública cap sac o contenidor de runa durant el
cap de setmana. En cas d’extrema necessitat o urgències que puguin sortir s’haurà
de comunicar al tècnic de l’Ajuntament per tal informi al Servei de Mobilitat.

4.11

Aplecs de materials

No es podrà utilitzar la via pública per fer aplec de materials com si fos un
magatzem provisional per donar abast als treballs a fer als diferents punts de la
ciutat. En cas necessari per alguna actuació es comunicarà prèviament al tècnic de
l’Ajuntament.
No es permet l’aplec puntual de material de reblerts o fabricació de morters i
formigons. S’haurà de coordinar la seva aportació en el moment que s’hagin
d’utilitzar.
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4.12

Neteja de l’obra

Un cop acabats els treballs, l’emplaçament ha de quedar completament net de
restes d’obra, formigó, beurades... i elements auxiliars com senyals, tanques, etc.
Durant les obres es mantindran les zones de voreres i calçades netes, netejant els
rodolaments de vehicles i camions de les obres, i totes les restes que puguin caure
durant treballs manuals.
Les zones de l’interior de l’obra es mantindran en estat d’ordre i neteja.
Es protegiran els contenidors de terres durant el transport per evitar fer pols.
Es regaran les zones de treball quan es produeix pols per evitar afectacions a la
circulació.

4.13

Mesures mediambientals

Es minimitzarà l’impacte que puguin tenir les obres en el medi ambient pel que fa
a:
 Contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, el soroll i
les vibracions.
 La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar cada actuació.
 L’afecció a les aigües i al sòl.
 L’afecció als espais verds.
 L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que tenen una
mobilitat reduïda.
Es prendrà com a referència les mesures que estableix la guia per a
l’ambientalització de l’execució de les obres de l’Ajuntament de Barcelona o el
manual de la Generalitat Gestió ambiental en l’execució d’obres.
I la normativa pròpia de l’Ajuntament de Argentona si n’hi ha.

5. CONTROL DE QUALITAT
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Els materials objecte d’aquest contracte han de complir les normes vigents de
qualitat i seguretat establertes pels organismes competents.
Tots els materials subministrats disposaran del corresponent marcatge CE.
Es farà entrega dels certificats de materials, fitxes tècniques i marcatge CE,
prèviament a l’entrega del mateix.
La qualitat dels treballs encarregats vindrà determinada pel Plec de Condicions
Tècniques.
Totes aquelles obres que no compleixin les condicions de qualitat exigides no
seran acceptades per l’Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament té la facultat
d’esmenar les deficiències a càrrec de la contracta.
L’Ajuntament té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar-ne
la qualitat. El contractista assumirà les despeses derivades d’aquests assajos fins a
l’1% de l’import del contracte. Si els assajos donessin un resultat negatiu, el cost
d’aquests aniria totalment a càrrec de la contracta.

6. VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
El pressupost total de l’actuació ascendeix a 260.000 € (iva inclòs).
S’aplicarà els preus unitaris de contracte als amidaments i s’afegirà el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % en concepte de benefici industrial. Després
s’aplicarà la baixa de la licitació. I finalment s’afegirà el 21 % en concepte d’IVA.
En cas que no hi hagi partida del treball o preu del material als preus de contracte
es farà un preu contradictori. S’utilitzaran els preus unitaris de mà d’obra,
materials i maquinària, i els rendiments del quadre de preus del contracte. Si no
estan aquí s’agafarà del quadre de preus de l’ITEC de l’any en curs. I si no es trobés
aquí es farà un preu mig del preu de mercat d’aquest element (de tres ofertes), i el
rendiment es fixarà per ambdues parts.

7. DESPESES I OBLIGACIONS A COMPTE DE L’ADJUDICATARI




Despeses directes i indirectes
Materials i eines necessaris
Maquinària auxiliar necessària
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Magatzems i zones d’aplec
Neteja i gestió residus
Senyalització especial amb logotip Ajuntament i cartells especials per talls i
afectacions al trànsit
Seguretat i Salut
Proteccions molèsties vianants via pública
Proteccions elements urbans
Confecció de plànols de detall i as-built
Danys a tercers
Vigilància de l’obra
Despeses administratives
Control de qualitat fins a l’1% de l’import de contracte
Seguretat i salut

8. SEGURETAT I SALUT
El contractista haurà de disposar de l’avaluació de riscos i/o del Pla de Seguretat i
Salut específic conforme a allò previst a l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció, que englobi totes les tasques recollides en el present
plec.
L’empresa entregarà la documentació de prevenció de riscos laborals que li serà
requerida abans de l’inici dels treballs.
L’empresa complirà i farà complir al seu personal l’avaluació de riscos i/o Pla de
Seguretat i Salut, i seguirà tota la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals durant l’execució dels treballs.

9. INFRACCIONS I PENALITATS
Es consideraran infraccions sancionables les accions i omissions del contractista
que suposin un perjudici al funcionament de la ciutat i un perill a les persones,
animals i vehicles, i l’incompliment de les exigències del present plec.
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9.1 Classificació de les infraccions
Les infraccions es classificaran en lleus o greus segons els criteris següents:
Infraccions lleus








El retard en l’execució de la programació planificada o dels treballs
encarregats pels serveis tècnics municipals, sense cap justificació
acceptable per l’Ajuntament.
Manca de netedat del servei o maquinària en mal estat.
La no comunicació prèvia d’un canvi de treballador/a al tècnic
municipal del contracte.
Abandonar el servei sense justificació per un temps breu durant la
jornada de treball.
Infracció de les condicions establertes legalment per a la
subcontractació.
Totes les altres no descrites en els punts anteriors i que tinguin com a
conseqüència un perjudici lleu a les persones i a la via pública.

L’acumulació de tres faltes lleus es considerarà una falta greu.
La no resolució d’una infracció lleu comunicada formalment per l’Ajuntament, en el
termini establert pel tècnic municipal, serà considerada una infracció greu.

Infraccions greus









L’abandonament del lloc on es fan actuacions urgents sense avís previ
ni justificació.
La no presentació de la documentació que s’indica en el present plec o
la no veracitat de la informació presentada.
La no comunicació d’incidències importants.
Incompliment dels requeriments previstos per la prevenció de riscos
laborals.
La realització de treballs defectuosos o portats a terme de forma
negligent, que provoquin danys greus a la propietat o a tercers.
Falta de respecte o tracte incorrecte amb vianants.
Incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser
adjudicatari del contracte.
Totes les altres no descrites en els punts anteriors i que tinguin com a
conseqüència un perjudici greu i riscos a les persones i a la via pública.
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L’acumulació de tres infraccions greus, comunicades formalment per l’Ajuntament
i no resoltes pel contractista en el termini establert pel tècnic municipal, serà
motiu de rescissió del contracte.
9.2 Comunicació de les infraccions
Qualsevol anomalia detectada en la prestació del servei, l’Ajuntament la
comunicarà per escrit, indicant la gravetat de la infracció. L’empresa adjudicatària
podrà al·legar, sempre per escrit i en un termini de 5 dies, les justificacions que
consideri oportunes.
9.3 Penalitats
Independentment de la compensació per danys i perjudicis, en cas d’incompliment
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions
següents, de forma proporcional a la gravetat de l’incompliment:



Faltes lleus: fins a un 1 % del pressupost del contracte
Faltes greus: fins a un 5 % del pressupost del contracte
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