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SERVEIS MUNICIPALS TERRITORIALS
Ref.: 2017/5/TAG
/ MDVF

INFORME
Assumpte: Arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i
CB de Compte de Sert Residencial, al municipi de Castellbisbal

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ADICIONALS

1. PRESSUPOST
El pressupost global dels treballs és:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................... 158.552,68 €
13 % Despeses generals SOBRE 110,702.68............................................... 20.611,85 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 110,702.68..................................................... 9.513,16 €
Subtotal ....................................................................................................... 188.677,69 €
21 % IVA SOBRE (131,736.19 €) ................................................................. 39.622,31 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .......................................... 228.300,00 €
Atès que es tracta d’una obra de reforma, el projecte no pot descriure amb precisió algunes
operacions que poden esdevenir necessàries un cop es treguin suports o s’accedeixi a les
canalitzacions. També és una incògnita l’evolució que poden tenir els defectes d’aïllament,
ja que la majoria haurien de quedar resolts amb les actuacions previstes però no es pot
assegurar al cent per cent que s’hagi d’actuar específicament quan no hagin quedat
esmenats al acabar la part d’obra pressupostada amb les unitats del quadre d’amidaments.

2. CALENDARI DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Un cop signat el contracte entre l’ajuntament i l’adjudicatari, en el termini d’una setmana és
farà una reunió entre el contractista, la direcció facultativa de l’obra i l’ajuntament de
Castellbisbal. En aquesta reunió el contractista haurà de portar un cronograma provisional
de l’execució dels treballs per a ser comentat i fixats els dubtes que hi poguessin haver.
Acabada la reunió, es procedirà a fer una visita d’obra on es redactarà l’acta de replanteig i
quedarà fixat un nou termini de deu dies naturals perquè el contractista pugui fer les
consultes a proveïdors per poder presentar el cronograma definitiu. Aquest haurà de
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contemplar obligatòriament l’inici dels treballs abans d’un mes des de la signatura del
contracte i no podrà anar més enllà de 4 mesos (també des de la signatura del contracte)
per disposar de tota la documentació per a la legalització de les instal·lacions incloent la
visita preceptiva de l’entitat d’inspecció i control. Tanmateix, atès que els plecs donen la
potestat a l’ajuntament de d’escollir el model de les llumeneres a instal·lar, si aquestes
tinguessin un període de lliurament per part del fabricant superior als mes i mig, el termini
quedaria prorrogat amb el mateix temps que es retardés el lliurament del material. La
comanda en ferm del material s’haurà de fer dins de la setmana següent a l’aprovació del
cronograma definitiu.
Per tal que el contractista pugui reclamar una pròrroga sobre el termini de finalització de
l’obra amb motiu de l’endarreriment en el lliurament de les llumeneres, haurà de presentar
documentació acreditativa de que en el seu contracte amb el proveïdor de les llumeneres hi
ha una clàusula de penalització o aval per part del proveïdor equivalent, com a mínim, al
10% del cost total de les llumeners per cada setmana d’endarreriment en el lliurament.
El calendari d’execució ha de preveure que es tracta d’una obra de reforma i per tant, el
servei que dona la instal·lació actual ha de ser substituït, sense interrupcions durant la nit,
per preservar la seguretat que presta aquest servei essencial.

3. COMPROVACIONS I VERIFICACIONS
Previ a la instal·lació de qualsevol dels materials, la direcció de l’obra podrà demanar una
mostra a fi de poder-ne comprovar si les seves característiques són les que es corresponen
amb les reclamades pels plecs, projecte i oferta presentada per l’adjudicatari. Si els
materials no es corresponen amb els prescrits, aquests no podran ser instal·lats.
En el cas que la direcció facultativa conjuntament amb els serveis tècnics municipals
consideri necessari portar algun tipus dels materials instal·lats a comprovar a un laboratori
d’assaig, aquest serà a càrrec de l’ajuntament si el resultat dels assajos compleix amb les
característiques prescrites i a càrrec del contractista si no les compleix.
Un cop instal·lats, la direcció facultativa amb l’aprovació dels serveis tècnics municipals
podrà retirar qualsevol dels materials per comprovar que les seves característiques es
corresponen amb les mostres presentades i davant del dubte podrà actuar com s’ha indicat
en el paràgraf anterior.
A mesura que vagi quedant instal·lat el nou enllumenat, la direcció d’obra podrà fer mesures
per comprovar-ne el resultat.
En el cas de que un material instal·lat no complexi amb les característiques exigides la
direcció facultativa podrà obligar al contractista a retirar tots els del mateix tipus instal·lats i
substituir-los pels que compleixin sense cost per l’ajuntament. Si es dona aquest cas i no
s’observa mala fe en per part del contractista, la direcció facultativa podrà fixar un nou
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termini raonable per fer la substitució obligatòria. El seu incompliment podrà ser sancionat
com indica el punt anterior.
Quan els valors lumínics resultants de les mesures no es corresponguin amb els del
projecte elaborat pel fabricant de les llumeneres, conjuntament amb els contractista i el
propi fabricant, la direcció facultativa esbrinarà les causes. Si aquestes corresponen a
problemes de la instal·lació, la correcció serà assumida pel contractista sense cost
addicional per l’ajuntament i sense que aquest fet pugui prorrogar els terminis d’execució
dels treballs. Si correspon al fabricant de les llumeneres la correcció serà assumida pel
contractista sense cost addicional per l’ajuntament però en aquest cas es podrà prorrogar el
termini d’execució sense penalitzacions cap el contractista.

La qual cosa informo als efectes corresponents.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Tècnic/a de Serveis Municipals Territorials (Maria Dolors Valero Folch)
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