PER

L’EXECUCIÓ

1.- Objecte del contracte
El present plec té per objecte fixar les bases que han de regular el desenvolupament
del contracte per a la realització dels treballs necessaris per l’execució de l’Skate Plaza
a la ZEM de Cunit, d’acord amb el seu projecte d’obres.
2.- Pressupost de licitació i partida pressupostaria
El pressupost d’execució consta en el projecte i en la memòria de necessitat de la
contractació.

4.- Acta de comprovació del replanteig.
En el termini no superior a 10 dies naturals de la data de formalització del contracte, es
procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una Acta del resultat que serà signada pel Contractista i per la Direcció
Facultativa de l’obra.
5.- Pla de Seguretat i Salut.
En aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut, el Contractista resta obligat en l’elaboració
d’un Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Real Decret 604/2006,
de 19 de maig, que modifica el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut es de 10 naturals a comptar
des de la notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres.
En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics
municipals, es requerirà al Contractista per a que en un nou termini de 5 dies naturals
realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.
6.- Recursos Preventius.
El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de
19 de maig, que modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre.
El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu es de 15
dies hàbils a comptar des de la notificació del contracte i es realitzarà conjuntament
amb la presentació del Pla de Seguretat i Salut.
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3.- Termini d’execució del contracte
El termini màxim per l’execució del contracte consta en el projecte i en la memòria de
necessitat de la contractació.
Tots aquests terminis començaran a comptar des del dia següent al de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
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L’import de la despesa té caràcter de màxim i la presentació de les ofertes pels
licitadors no podran superar els preus unitaris màxims establerts en el plec de
prescripcions tècniques. Les ofertes presentades pels licitadors que superin els
imports màxims establerts seran automàticament desestimades.
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PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D’OBRES DE L’SKATE PLAZA A LA ZEM DE CUNIT.

7.- Avís a l’autoritat laboral.
Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a
l’autoritat laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que s’estableix el RD 604/2006,
de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
8.- Pla de gestió de residus.
D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de
Residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de Gestió de Residus amb es de
l’Estudi de Residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a
més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions
complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

11.- Del personal.
11.1.- L’organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista.
No obstant, sens perjudici de lo anterior, el Contractista i les empreses
subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i en particular
a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions de
d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.
11.2.- El Contractista es compromet i s’obliga expressament:
a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les
obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat.
b) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta
Corporació Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada,
no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per
l’obra. En tal cas, el Contractista s’obliga a reemplaçar d’immediat a aquesta persona
per una altra amb capacitat suficient sense cost algun per aquesta Administració.
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10.- Dels equips, maquinària i eines.
La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en
perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent
certificat d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions
periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també compliran els
requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de
Riscos Laborals. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran
rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els
requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència
del compliment de la normativa vigent.
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9.- Dels mitjans auxiliars i de la neteja de l’obra.
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva
costa:
a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director
dels Treballs per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat.
b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que
disposa el Pla de Seguretat i Salut.
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i
muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució
del contracte.
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Aquest Pla de Residus serà aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per aquesta
Administració Municipal.

11.3.- Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir
com a mínim 18 anys d’edat.
11.4.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a
la paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan
el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la
facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en
cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

14.- Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’un any o aquell major termini proposat per
l’adjudicatari en la fase de concurs, a comptar a partir de la data de recepció de les
obres.
Durant aquest termini el Contractista haurà de reparar o corregir qualsevol unitat
d’obra que no compleixi amb el projecte. També haurà de fer la conservació de les
obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.
Cunit, a data de la signatura electrònica

INFORMES IRB

13.- Recepció de l’Obra
L’obra serà objecte de recepció en els termes que fixi el contracte d’obres i la LCAP.
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12.- Condicions tècniques de l’execució de les obres.
L’execució de les obres resta fixada en el Plec de clàusules tècniques que consta en el
projecte i que en determina els criteris de qualitat, les toleràncies i les especificacions
dels materials.
El replantejament i característiques geomètriques resta fixat en els plànols de projecte
i la seva definició geomètrica, així com els amidaments que l’acompanyen.
Les característiques dels materials resta fixat en la memòria del projecte, els
amidaments i les especificacions tècniques.
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