PLEC DE PRESCRIPCIONS PER LA CONTRACTACIÓ DELS
DE
TREBALLS
D’INSTAL·LACIÓ D’UNA LÍNEA DE VIDA I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS QUE
PERMETIN L’ACCÉS I REALITZAR TANSQUES DE MANTENIMENT AMB SEGURETAT
A LA COBERTA DE L’ESCOLA CAN PALMER DE VILADECANS,
VILADECANS

1.- ANTECEDENTS.
A instàncies de les incidències rebudes en relació als problemes de filtracions que
presenta la coberta de l’edifici principal de l’Escola Can Palmer, s’ha procedit a
inspeccionar i s’ha pogut comprovar l’existència de patologies i deficiències de diferents
di
consideració que requereixen la reparació i/o renovació d’alguns dels elements que formen
la coberta.
Tenint en compte les actuacions a portar a terme, es valora la conveniència de proveir la
coberta de l’edifici d’elements auxiliars que permetin accedir a la coberta i realitzar les
diferents actuacions amb seguretat

Imatge general de zona lluernaris de la coberta.

És per aquest motiu, que es proposa la instal·lació de dos línies de vida horitzontals
homologades conforme UNE-EN-795/A1
UNE
amb els elements auxiliars necessaris, així com
dels suports per la subjecció d’un suport específic per escales de ma.
2. OBJECTE.
L’objecte d’aquest Plec de prescripcions tècniques particulars és la regulació dels aspectes
tècnics que regiran la licitació per part
part de l’Ajuntament de Viladecans del procediment
contracte menor sense publicitat consistent en les obres d’instal·lació de dos línies de
vida homologades i suports per escala de ma a l’accés a la coberta l’Escola Can
Palmer de Viladecans.
El treballs a realitzar es defineixen en aquest plec i els seus annexos.
annexos

3. DESCRIPCIÓ DE LES
LE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES OBRES A
DESENVOLUPAR.
Prèviament a tots els treballs es sectoritzarà la zona afectada pels treballs, garantint el seu
aïllament respecte a la resta de l’equipament i la seguretat
seguretat dels usuaris dels centres, o la
via pública.
Tots els treballs es realitzaran tenint en compte els riscos laborals i prenen les mesures
necessàries per evitar accidents dels operaris i els
el usuaris del centre, que estaran
e
incloses
en la valoració.
Per l’execució dels treballs s’utilitzaran tècniques d’accés i posicionament amb cordes
(tècniques de treballs verticals), segon normativa vigent de l’Associació Nacional
d’Empreses de Treballs Verticals (ANETVA). Respectant el R.D. 2177/2004 de 12 de
novembre i la UNE EN 795 (Sistema de Protecció anti caigudes).
Es proposa la instal·lació de dos línies de vida longitudinals, que permetin accedir amb
seguretat, per realitzar tasques puntuals
puntuals de manteniment a la zona dels lluernaris de
policarbonat i a les cobertes inclinades de teula.
Per tal d’evitar afectar l’estanquitat de les cobertes, es proposa ancorar els suports sobre el
pla vertical les bigues de formigó de l’edifici.
La valoració
ció ha d’incloure els següents treballs:
Codi

Descripció

Amidament

Ut

3.1.

Subministrament i muntatge de línea de vida formada per
cable d’acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE-EN-795/A1
UNE
i C, fixat als terminals
i als elements de suport intermig (separació < 15
1 mts) i
tesat,, que permeti ser utilitzada per un mínim de 2 usuaris
simultàneament Inclou el subministrament i col·locació de
simultàneament.
placa informativa de seguretat obligatòria pel
p personal
que la faci servir.

174,00

ml

3.2.

Element de suport intermig
interm per a línia de vida horitzontal
fixa, d’acer galvanitzat en calent, fixat a estructura de
formigó o paret resistent amb cargols d’acer inoxidable,
segons UNE-EN
EN-795/A1. Inclou poste d’acer galvanitzat
en calent per subjecció lateral.

19,00

ut

3.3.

Conjunt d’elements per als extrems d’una línia de vida
horitzontal fixa, formats per dos terminals d’acer
galvanitzat en calent fixats a estructura de formigó o paret
resistent amb cargols
cargo d’acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE-EN-795/A1.
UNE
Inclou
poste d’acer galvanitzat en calent per subjecció lateral.

6,00

ut

3.4.

Subministrament d’equip de protecció
protecc
individual anticaiguda, tipus arnés de subjecció del cos, per permetre
realitzar treballs de manteniment puntual i desplaçaments
conectat a la línia de vida per mitjà de un connector
EN362 ,amb sistema que permeti pas pels ancoratges
intermitjos.

2,00

ut

3.5.

Suport per subjecció d’escala de ma, per permetre l’accés
a la coberta principal de l’edifici.

1,00

Ut

Imatge del punt d’accés a la coberta – Indicació de la situació de l’element per subjecció d’escala de ma.

L’accés
’accés a la coberta només es pot fer amb una escala de ma, recolçada sobre la façana.
Per garantir la seguretat, es proposa la instal·lació d’uns elements de fixació que permetin
col·locar-la
la quan sigui necessari i desmuntar-la
desmuntar la per evitar que algún pugui accedir.

Imatge zona accés
és i vista general de la coberta – Indicació proposta situació línea de vida

Imatge zona lluernaris policarbonat – orientació sud-est

Biga de formigó en la
que es propoxa la fixació
dels suports de la línea
de vida.

Suport tipus per instal·lació de linia de vida.

Imatge zona lluernaris policarbonat – orientació nord-oest

Imatge zona lluernaris policarbonat – vista zona finestres aules

Biga de formigó en la
que es propoxa la fixació
dels suports de la línea
de vida.

Imatge zona lluernaris policarbonat i terrassa – zona sud-est

Imatge coberta inclinada teules – orientació nord-oest

Imatge coberta inclinada teules – orientació sud-est

4.. CONDICIONS GENERALS DELS TREBALLS.
TREBALLS
L’adjudicatari tindrà cura en la correcta realització de les feines, sent el responsable dels
desperfectes que es puguin ocasionar a persones, animals o bens.
Les restes de residus provinents de les actuacions seran retirades a abocador autoritzat.
L’empresa contractada haurà de vetllar per tal de que es compleixin totes les normes de
seguretat e higiene aplicables en aquest tipus de feines.
Tot el personal estarà degudament format i acreditat amb el carnet professional
professional que emet
l’ANETVA (Associació Nacional d’Empreses de Treballs Verticals) o similar.

Finalitzada la instal·lació, l’empresa lliurarà el certificat de muntatge i certificat del fabricant
dels materials, conforme s’ajusten a la normativa vigent. Igualment es farà entrega del
llibre de revisions homologat.
5. TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs s’hauran de coordinar per tal de compatibilitzar-los
compatibilitzar los amb el funcionament normal
dels centres escolars.
A partir de la notificació de l’adjudicació dels contractes,
contractes, els treballs s’iniciaran en un
termini no superior a dos setmanes (provisió de materials). A partir d’aquesta data, el
termini màxim per a l’execució total dels treballs és de una setmanes.
Quan per causes imputables al contractista el termini total
tal d’execució (vuit setmanes) no es
compleixi, es faculta a l’òrgan de contractació per imposar una penalitat diària de 40,00 €.
L’Ajuntament podrà resoldre el contracte, quan la suma de les penalitzacions per demora
sigui igual o superior al 5% del preu
pre del contracte adjudicat.
6.. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Aportar tot el personal qualificat, materials i mitjans auxiliars necessaris, per realitzar els
treballs amb seguretat i garantint la qualitat dels mateixos.
Tots els treballs es realitzaran tenint
tenint en compte els riscos laborals i prenen les mesures
necessàries per evitar accidents dels operaris i el usuaris del centre, que estaran incloses
en la valoració.
Abans de l’inici del treballs l’empresa adjudicatària haurà de presentar:
- Avaluació de riscos
iscos dels llocs de treball en alçada
- Certificat de la formació rebuda pels treballadors
- Certificat de què els treballadors han passat per Vigilància de la Salut.
- Certificat de l'any de fabricació del equips d’elevació.
- Certificat que els treballadors
treballad
han rebut els EPI's corresponents.
- Certificat d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades
A l’Annex 2 s’indiquen els requisits mínims que han de complir les empreses ofertants en
matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta relació no te caràcter limitador.
Seran obligacions del contractista:
a) Realitzar les obres amb precisió i seguretat, de forma regular i interrompudament, en la
forma prevista en el projecte i amb submissió a les instruccions que dictin els la Direcció
d’Obra i els Serveis
erveis Tècnics de l’Ajuntament, de conformitat amb l’oferta presentada,
inclús en el cas de que circumstàncies imprevisibles ocasionin una subversió en
l’economia de l’empresa.
b) Realitzar totes les actuacions necessàries per al bon funcionament dels treballs
tr
de
neteja i reparació objecte del contracte, a més del que determinin els Serveis Tècnics
Municipals.
c) Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per accidents
ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats,
empleats, vehicles i instruments de treball

utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sense perjudici de les sancions
contractuals que se’n poguessin derivar i dels drets que els assisteixin davant dels autors
dels fets o les companyies d’assegurances
d’assegurances dels riscs. Estarà obligat al rescabalament dels
danys que causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per la
negligència o per culpa, així com per actuar fraudulentament, tant si els danys són produïts
a persones o béns, com instal·lacions particulars o públiques. L’adjudicatari assumirà la
total responsabilitat essent considerat a aquests efectes l’únic responsable dels danys.
d) L’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’empresa adjudicatària, en qualsevol moment,
tota la documentació que consideri necessària a fi de comprovar la plena legalitat de
l’empresa en relació a la situació fiscal, laboral, administrativa, i tota aquella documentació
relativa a la prestació dels serveis contractats. El requeriment haurà d’atendre’s
d’
en el
termini que en cada moment assenyali l’Ajuntament.
e) Presentar a l’Ajuntament una còpia de les pòlisses de responsabilitat actualitzades.
f) Informar, de forma immediata sobre les reclamacions i denúncies de que tingués
coneixement.
g) Designar la persona que serà responsable dels serveis davant de l’Ajuntament, no
disminuint les seves atribucions durant el contracte.
h) Adoptar totes mesures de prevenció i precaució necessàries per evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable
responsable d’elles, i atenent en aquesta matèria a la
normativa específica d’aplicació. Especialment adoptarà totes les mesures que siguin
necessàries quan els treballs es realitzin en llocs públics.
i) L’empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents
accidents o danys que es pugin produir,
fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no
advertides pels serveis tècnics municipals.
j) Les zones de treball que siguin objecte del contracte, que pugin suposar un perill per
pe als
usuaris del centre, seran tancades amb tanques i/o balises i, estaran degudament
senyalitzades i impediran l’accés a les persones alienes als treballs.
k) L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents
accident
de treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del contracte, per la
qual cosa, adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució
requereixi, atenent en tot moment les indicacions que formuli el Coordinador
Coordinad de Seguretat.
l) Aquelles obligacions pròpies de l’execució del contracte administratiu d’obres i aquelles
que se’n derivin de les disposicions normatives d’aplicació.
m)) Al final de l’obra l’adjudicatari haurà de netejar en profunditat els elements de
d l’entorn
immediat embrutats com a conseqüència de l’execució de l’obra objecte de la contractació.
7. QUALITAT, GESTIÓ DE RESIDUS I GARANTIES.
L’Adjudicatària adquireix el compromís de subministrar materials de primera qualitat i amb
marcat CE.
En l’execució
xecució del contracte l’adjudicatari haurà de complir tota la normativa que li sigui
d’aplicació.

L’empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus
que s’originin per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que
permeti obtenir la traçabilitat per verificar que el tractament ha estat correcte en tot
moment.
anys
La línia de vida tindrà una garantía mínima de 5 anys.
8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació és de 9.000,00 € inclosos l’IVA,, import corresponent a
l’execució dels treballs definits a l’apartat 3 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques i els
seus annexes. Aquest import té caràcter de màxim i els ofertants no el podran superar en
cap cas. La presentació d’ofertes que
que superin aquest import màxim seran desestimades
automàticament.
La valoració s’entén com a “claus en mà”, és a dir, que inclouen tots els conceptes
administratius (despeses generals, benefici industrial, seguretat i salut, taxes, etc. ) o
feines auxiliars
rs per a l’execució dels treballs (transport, maquinària, ma d’obra, etc.), no
definits en la descripció d’aquest document però necessaris per a la completa
c
execució
dels treballs. Sobre aquest preus, únicament s’aplicarà l’IVA vigent.
9. FACTURACIÓ
En totes
otes les factures es farà referència a número d’expedient de l’adjudicació dels treballs,
que l’Ajuntament comunicarà amb la notificació de l’adjudicació.
Els treballs relacionats a l’apartat 3 es facturaran indicant la descripció dels treballs
realitzats
ts i el número d’autorització de despesa corresponent, que també s’indicarà a la
notificació de l’adjudicació.
Les factures es validaran quan l’empresa faci entrega del certificat de muntatge i certificat
del fabricant dels materials, conforme s’ajusten a la normativa vigent.
Tota la facturació es presentarà de forma electrònica.
10.. PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes signades s’hauran d’enviar no més tard del 13 de juny de 2019, fins les 12:00
hores.
Les ofertes han de contenir: el nom complet de la
la societat, adreça i NIF, i també el nom de
la persona jurídica que presenta l’oferta, l’adreça fiscal, telèfon de contacte i han d’estar
signades i amb segell de l’empresa.
Amb les ofertes s’ha d’acompanyar la Declaració Responsable de l’Annex amb les dades
da
corresponents.
Tota la documentació de les ofertes s'enviaran a aquestes adreces electròniques:
etilveb@viladecans.cat i jlduranp@viladecans.cat.
jlduranp@viladecans.cat

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Per determinar l’oferta més avantatjosa, es tindrà en compte el preu de la valoració més
econòmica.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica.

T-CAT P
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Jose Luis Durán Parra

Ramon Borda Pijuan

Tècnic de Manteniment d’Edificis

Cap de Dept. de Serveis Públics.

Viladecans, a la data de la signatura electrònica.

ANNEX 1
DOCUMENTACIÓ
ACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS

ANNEX 2
DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ A L’EMPRESA CONTRACTADA.

Amb l’objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors i de donar compliment a
l’article 24.2 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa de
desenvolupament, els comuniquem que, amb anterioritat
anterioritat a l’inici de l’activitat contractada,
hauran d’aportar la següent documentació:
DOCUMENTACIÓ INICIAL:
1. Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les activitats
preventives segons el Reglament dels Serveis de Prevenció
Prevenció 39/1997 de 17 de gener.
2. Llistat del personal contractat que prestarà o ha prestat serveis a l’Ajuntament de
Viladecans indicant el DNI, numero d’afiliació a la Seguretat Social i lloc de treball a
ocupar.
3. Avaluació de riscos de la tasca o tasques dutes
dutes a terme en el centre de treball, així com
la planificació preventiva de l’empresa.
4. Document acreditatiu de la informació, relativa als riscos del lloc de treball, lliurada a tots
i cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995.
5. Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors.
6. Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut en funció dels
riscos inherents al treball, segons l’art. 22 de la Llei 31/1995.
7. Certificat
ficat del Servei de Prevenció de la empresa contractada acreditant, en relació a la
salut dels treballadors, l’aptitud d’aquests per a realitzar les activitats objecte de contracte.
8. Certificat de l’Agència Tributària de trobar-se
trobar
al corrent de les obligacions
acions tributàries.
9. Certificació negativa de descoberts de la Tresoreria General de la Seguretat Social
(certificat de situació de cotització).
10. Fotocòpia del TC1 i TC2 corresponent al personal que intervindrà en les tasques
(subratllant-los) o fotocopia
opia de l’alta a la Seguretat Social en el cas que encara no
apareguin. Documentació relativa als darrers 2 mesos i rebuts de pagament.
11. Parts d’alta a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. Últims 3 rebuts de
pagament i certificació negativa de descoberts de la Tresoreria General de la Seguretat
Social (certificat de situació de cotització).
12. En cas de ser necessaris, el registre de lliurament dels Equips de Protecció Individual
(EPI).
13. Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat
responsabilitat civil o certificació de
l’asseguradora que acrediti la seva contractació i l’import assegurat.
14. Declaració de quin és el plaç d’abonament de les seves factures a subcontractistes i
subministradors, així com del seu compliment.
15. Declaració de quin és el percentatge de subcontractació amb tercers de la realització
parcial de la prestació.
otocòpia del document que acrediti la inscripció en el Registre d’empreses
16. Fotocòpia
acreditades (REA), si és el cas (no tenen obligació d’estar inscrits els autònoms
autòn
sense
treballadors ni els promotors d’obres).
17. Certificat que acrediti la contractació indefinida del 30% de la plantilla.
18. Certificat de ser posseïdors de maquinària pròpia.
19. Acreditació que les persones al servei de la empresa contractista/subcontractista
contractista/subcontractista
disposen de la Targeta Professional de la Construcció.
20. Acreditar la disposició del Llibre de Subcontractació de la construcció. (RD 1109/2007)
21. Determinació del RECURS PREVENTIU si s’escau.

ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE,

DECLARACIÓ RESPONSABLE
CONTRACTES MENORS
Sol·licitant:
En / na (Nom i Cognoms)

DNI / NIF

En representació de:

C. Jaume Abril, 2 - 08840 VILADECANS (Barcelona) - Tel. 93 635 18 00 - Fax 93 637 04 02 – aj-viladecans@viladecans.cat- www..viladecans.cat

En / na (Nom i Cognoms) / Raó social

DNI / NIF

Dades de contacte:
Adreça
Població

Codi Postal
Telèfons

Província

Adreça de correu electrònic a efectes de comunicacions
co

Fax (o)

e-mail (o)

Telèfon Mòbil a efectes de comunicacions

(o) indica concepte opcional

Que, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, els documents i
dades relatius a aquest procediment podran
podran ser consultats o obtinguts directament per
l’Ajuntament de
e Viladecans quan hagin estat elaborats per una altra Administració sempre
que no formuleu en aquest document la vostra oposició expressa.
M’OPOSO A LA CONSULTA DE LES MEVES DADES
En cas d’oposició els documents i dades s’hauran d’aportar per l’interessat quan aquest
sigui requerit a aquets efectes.
EXPOSA I DEMANA
Que sigui admesa l’oferta que s’adjunta,
s’adjunta, en relació a les dades següents:
Objecte del contracte:

Departament o Servei municipal que ha sol·licitat l’oferta:

Pressupost, sense IVA:

Pressupost, amb IVA:

Termini de
lliurament/execució:

Observacions:

1 de 2

DECLARA
•

Actuar en nom propi / Estar autoritzat per actuar
actuar en nom d’altri / Tenir poders suficients per actuar en
representació de
.

•

Tenir plena capacitat d’obrar.

•

No estar incurs en cap de les prohibicions per contractar
contracta amb l’Administració
ració previstes als art. 71 a 73 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Tenir l’habilitació professional que, si s’escau, és exigible per dur a terme la prestació que constitueix
l’objecte del contracte / Estar compreses les prestacions del contracte dins dels fins, objecte o àmbit
d’activitat que, d’acord
rd amb els estatuts o regles fundacionals de l’empresa, ens són propis.

•

•

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

•

No tenir deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altre tipus amb
l’Ajuntament de Viladecans.

•

Trobar-se
se donat d’alta en l’epígraf adient de l’Impost sobre activitats econòmiques per dur a terme l’objecte
del contracte i disposar d’habilitació per a l’exercici de l’activitat.
l’activitat

•

Que per a l’elaboració d’aquest pressupost
pressupost ha tingut en compte les obligacions derivades de la legislació
vigent.
Que es compromet, a requeriment de l’administració, a portar la documentació acreditativa dels requisits
establerts en els apartats anteriors, en cas de no haver-se
haver
lliurat amb anterioritat.

•
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•

Que l’empresa està classificada com a

(micro, petita, mitjana o gran empresa).

Resta assabentat que les factures hauran de ser presentades electrònicament en el supòsit de persones
jurídiques i que el preu es pagarà prèvia la seva emissió, que hauran de complir els requisits legalment
exigibles i ser conformades, d’acord amb allò que estableixin les bases d’execució del pressupost. El termini de
pagament és el fixat en l’article 198 LCSP, és a dir, els
els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura. El
pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model
normalitzat facilitat pel servei gestor.

DOCUMENTS APORTATS
Caldrà adjuntar l’oferta, amb el pressupost detallat en cas de contracte d’obra, aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució del contracte i d’altres que considereu
oportuns en relació a la vostra oferta.
Viladecans a,

de

de 20

Signatura de l'interessat/da,

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, us informem
informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Viladecans, les dades seran utilitzades per a la
gestió del tràmit que esteu realitzant. Disposeu de tota la informació a la Política de Privacitat de Dades Personals al lloc web
de l’Ajuntament.
Els terminis de conservació de la informació són els definits al Quadre de Classificació Documental.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la
remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: C/ Jaume Abril, núm. 2 08840 Viladecans.
Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
És obligatori
atori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l’article 66 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i
l’article 49 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableixen
que les sol·licituds que es formulin a l’Administració hauran de contenir les dades que s’assenyalen al formulari.

