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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
ASSUMPTE:
Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte per a l'execució de les obres
corresponents a la "Memòria valorada per a la substitució del paviment de parquet de la pista del
pavelló poliesportiu municipal Joana Ballart, de Valls".
INFORME:
1. ANTECEDENTS
L'estat actual del paviment de parquet de la pista poliesportiva del pavelló, presenta una superfície
inestable i discontinua, que mostra evidents problemes de fricció, estabilitat dimensional, absorció
d'impactes i desplaçament per als usuaris, comportant un perill notori per a la pràctica esportiva,
per la qual cosa es considera necessari procedir a la seva substitució.
2. OBJECTE I MODALITAT DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és l'execució de les obres contemplades en la Memòria Valorada per a la
substitució del paviment de parquet de la pista del pavelló poliesportiu municipal Joana Ballart, de
Valls.
Modalitat del contracte: contracte d'obres, tal com es defineix a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic LCSP.
Codi CPV 45432113-9 "Revestiment de parquet".
3. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS
Pel tipus de treballs a realitzar, no es creu necessària la divisió del contracte en lots. Per la
naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més,
caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global
de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es
persegueixen en l'execució d'aquestes, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una
correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El càlcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l'esforç que s'estima necessari per a la prestació
objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb els preus de la base de dades de l'ITEC 2018, i del
conveni col·lectiu del sector aplicable.
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Conveni col·lectiu del sector de la construcció, publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017,
mitjançant Resolució de la Dirección General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior
Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicació de l'Acord
de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i
obres públiques de la província de Tarragona.
CAPÍTOLS

IMPORTS

01.01 ENDERROCS, DESMUNTATGES I
GESTIÓ DE RESIDUS
01.02 PAVIMENT

1.060,47 €
63.415,99 €

01.03 PINTURA I ACABATS

4.016,42 €

01.04 SEGURETAT I SALUT

955,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

0,00 €

69.447,88 €

DESPESES GENERALS (13% s/PEM)

9.028,22 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/PEM)

4.166,87 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

IVA 21%
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE (PEC)

0,00 €

82.642,97 €
17.355,02 €
0,00 €

99.997,99 €

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l'Ajuntament, és de 99.997,99 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 82.642,97 euros,
pressupost net i 17.355,02 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte i
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en la Memòria
Valorada (document pressupost): Justificació de preus.
L'Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d'obres
executades siguin inferiors a les unitats previstes en la Memòria Valorada, pel la qual cosa,
l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus
unitaris previstos en la Memòria Valorada i realment executats.
Tot això sens perjudici dels increments o excessos d'amidaments que d'acord amb el previst a
l'art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l'execució de l'obra.
En tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim
resultaran excloses per superar el tipus de licitació.
5. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL
Aquest contracte, per la duració de la seva execució, comporta que la seva despesa s'imputi
íntegrament a l'exercici pressupostari de l'any 2019.
La despesa per import de 99.997,99 euros es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària
de l'exercici 2019.
Aplicació pressupostària: 2019-40310-93300-63204 (Renovació pavelló Joana Ballart).
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ANY

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT NET

% IVA

IMPORT IVA

IMPORT TOTAL

2019

40310-34200-63202
(Renovació pavelló Joana Ballart)

82.642,97 €

21

17.355,02 €

99.997,99 €

TOTAL

99.997,99 €

6. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense incloure
l'impost sobre el valor afegit (lVA), als efectes de determinar el procediment d'adjudicació és el
següent:
ANY

PRESSUPOST NET
PRESTACIÓ

PRESSUPOST NET MODIFICACIONS
AMB INCREMENT DEL COST ECONÒMIC (20%)

VEC
(SUMA PRESSUPOST+MODIFICACIONS)

2019

82.642,97 €

16.528,59 €

99.171,56 €

TOTAL

82.642,97 €

16.528,59 €

99.171,56 €

Valor estimat del contracte (VEC): 99.171,56 euros, sense IVA. Inclou el pressupost base de
licitació, IVA exclòs, més un màxim del 20% de desviació. La modificació del contracte podrà
afectar, com a màxim, en més o en menys, al 20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qual¡tatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d'ells:
Criteris de valoració de les ofertes de forma automàtica.
Total puntuació criteris de forma automàtica: fins a 100 punts, distribuïts de la manera següent:
- Criteris econòmics: 90%
- Criteris qualitatius: 10%
S'ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 10% perquè es considera que
per tal de vetllar per la qualitat final de l'obra, és imprescindible la inclusió de criteris relacionats
amb els aspectes qualitatius, mediambientals i/o socials vinculats amb l'objecte del contracte.
7.1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 90 punts) que representa un 90% del total de
puntuació.
A la millor oferta respecte del tipus de licitació s'atorgarà un màxim de 90 punts. A l'oferta
corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d'ofertes s'assignarà la
puntuació que correspongui de forma proporcional.
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(Ot - Oi)
Puntuació Oferta = 90 x ---------------(Ot - Om)
Ot:

Pressupost de licitació (€)

Oi:

Oferta a puntuar (€)

Om:

Oferta més baixa (€)

(Ot – Oi):

Baixa oferta (€)

(Ot – Om):

Baixa oferta més econòmica (€)

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els
següents supòsits:
1. Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altre
oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput d'aquesta
mitjana, l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana, i l'oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes existeixen
ofertes que siguin superiors o inferiors a aquesta mitjana en més o menys de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana tan sols amb les ofertes que no es trobin en
el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana
es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per
tal de que aportin la justificació de les partides recollides en l'ANNEX 01 (LLISTA DE
PARTIDES A JUSTIFICAR) d'aquest document.
Les empreses hauran de justificar les seves baixes, utilitzant les partides que s'adjunten a
l'ANNEX 01, incloses als quadres de preus que integren el present contracte i que han estat
escollides per a aquesta finalitat. Aquestes justificacions tindran només validesa a efectes de la
valoració de l'oferta.
La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments, així com qualsevol element
que integri la descomposició del preu de la partida. La disminució de preus d'aquests elements
haurà d'estar perfectament justificada de forma documental, tenint en compte que la justificació es
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farà en base a una unitat de cada partida i no s'admetran estimacions o hipòtesis de rendiments
en base a l'execució d'un nombre determinat d'unitats de la partida utilitzada. La no correcta,
inviable o incompleta justificació (a criteri tècnic) de la disminució del preu segons la baixa que
ofereix, s'atorgarà una puntuació de 0 punts, en aquest apartat, a la oferta presentada.
Per a la justificació, s'utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part de
documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d'aprovació dels Plecs:
- En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir
documentada amb certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del període
d'execució de les obres i degudament signats.
- En el cas de mà d'obra, el cost no podrà ser inferior al conveni col·lectiu del sector aplicable
(Conveni col·lectiu del sector de la construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017,
mitjançant Resolució de la Dirección General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior
Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicació de l'Acord
de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i
obres públiques de la província de Barcelona.
El preu a justificar serà amb tots els percentatges inclosos (Despeses Generals, Benefici Industrial
i Percentatge de Seguretat i Salut) a excepció de l'lVA. Per a la justificació de la disminució del
preu no es podrà minorar les despeses en Seguretat i Salut i com a màxim es podran disminuir en
7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el Benefici Industrial.
Per a la justificació del preu s'ha tenir en compte les despeses a càrrec del contractista
relacionades en els plecs de condicions.
El no tenir en compte qualsevol dels punts que integren el present apartat implicarà la
desestimació de la justificació i per tant s'atorgarà una puntuació de 0 punts, en aquest apartat, a
l'oferta presentada.
7.2. Criteris ambientals (fins a 5 punts) que representen un 5%del total de puntuació
S'ha determinat el percentatge del 5% perquè es considera que aquest criteri comporta, de forma
directa, una millora sobre la qualitat de l'obra executada i la mitigació al canvi climàtic.
S'atorgarà 1 punt per cada producte o família de producte dels emprats en l'obra que disposi de
certificació o etiqueta, amb un màxim de 5 punts. Es considera producte a qualsevol material
inclòs al quadre de preus de la Memòria Valorada aprovada.
A continuació es presenta una relació de requeriments ambientals en relació a la fase de
producció del cicle de vida del producte o component de producte. Per a cada requeriment, es
proposa el tipus d'acreditació que podria presentar el licitador per a demostrar el seu compliment:

PRODUCTE - FAMÍLIA DE PRODUCTE (QUALSEVOL MATERIAL DEL QUADRE DE PREUS DE LA MEMÒRIA
VALORADA)
FASE DEL

REQUERIMENT

TIPUS D'ACREDITACIÓ
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CICLE DE VIDA
PRODUCCIÓ

Aplicar criteris d'ecodisseny i/o
utilitzar productes ecoetiquetats
verificats en el disseny dels
elements

● Certificat UNE-EN-ISO 14006 o equivalent
● Declaració jurada del fabricant d'aplicació d'una anàlisi de cicle
de vida segons UNE-EN-ISO 14040 I 14044 o equivalent
● Certificat ecoetiqueta tipus I (etiqueta ecològica europea, cigne
nòrdic, àngel blau o equivalent)
● Declaració ambiental tipus III segons ISO 14025 o equivalent
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials amb contingut
de material reciclat

● Declaració jurada del fabricant indicant el percentatge de
materials elaborats amb matèria reciclada

PRODUCCIÓ

Utilitzar fusta reciclada amb
certificació

● Fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti
l'acompliment de l'estàndard EPF recycled wood. FSC recycled o
equivalents

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials que disposin
d'informació ambiental
relacionada amb el seu cicle de
vida

● Declaració ambiental tipus III segons ISO 14025 o equivalent
● Declaració jurada del fabricant del material d'aplicació d'una
anàlisi de cicle de vida segons UNE-EN-ISO 14040 I 14044 o
equivalent
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials que disposin
d'alguna etiqueta tipus I

● Certificat ecoetiqueta tipus I (etiqueta ecològica europea, cigne
nòrdic, àngel blau o equivalent)
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

7.3. Criteris socials (fins a 5 punts) que representen un 5%del total de puntuació
S'ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la coresponsabilitat de
les empreses licitadores vers l'obra que es vol contractar, donat que és una bona oportunitat de
generar la inclusió de col·lectius més desfavorables.
Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim 1
treball, amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció
8. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte,
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert
simplificat.
9. CONDICIONS D'APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES
EMPRESES
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d'aptitud mínima
que s'haurà d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació és la
següent:
- Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són
idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició
de contractar.
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència:
Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis, en l'àmbit de l'objecte d'aquest contracte, durant els tres últims anys ha
de ser de com a mínim 148.757,34 euros (VEC * 150%) en l'any de major execució. En el cas de
què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el
requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un
any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional:
El licitador haurà d'acreditar una relació de com a MÍNIM TRES OBRES SIMILARS EN EL CURS
DELS CINC ÚLTIMS ANYS, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han
d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van realitzar
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si
s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
Si el contractista fos una empresa de nova creació (s'entén aquella que té una antiguitat inferior a
cinc anys), la solvència tècnica s'haurà d'acreditar amb els mitjans que preveu l'article 88.1.b) i c)
de la LCSP.
S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència
del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d'aquella entitat.
La solvència econòmica i tècnica s'entendrà acreditada pel fet d'estar en possessió de la
classificació en els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació:

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

6

1

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
a) Modificacions previstes en el Plec de clàusules administratives particulars, en els termes i les
condicions que estableix l'article 204 de la LCSP. En aquest sentit, el plec de clàusules
administratives particulars preveurà modificacions del contracte durant la seva vigència fins a un
màxim del 20% del preu inicial per les causes següents:
- Satisfer requeriments relatius a l'adequació de la base del paviment tals com planeitat, o altres.
- Canvi d'especificacions tècniques relatives a la nova tarima per tal d'atendre a noves exigències
o necessitats de la Direcció de l'equipament o l'Administració actuant.
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- Ajustos per tal d'adequar la cota actual de la planta baixa del poliesportiu amb la nova cota del
paviment acabat de la pista.
Aquestes modificacions no alteraran la naturalesa global del contracte inicial.
En cap cas la modificació podrà comportar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
b) Modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars, quan es justifiqui
la concurrència de les causes establertes a l'article 205.1 de la LCSP i es compleixin els requisits i
condicions de l'article 205.2 de la LCSP.
c) No tindran la consideració de modificacions:
- L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra
es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa
superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments es recollirà en la
certificació final de l'obra.
- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP i en
les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte i afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% del pressupost primitiu
d'aquest.
10.1. Determinació preus unitaris i noves unitats d'obra
Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra són els que figuren als quadres de preus o pressupost
de la Memòria valorada a licitar.
Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en la Memòria valorada, quadres de preus o pressupost, es
formularà entre l'adjudicatari i la direcció facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis
Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà
d'aprovar per l'òrgan municipal competent.
Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuació, atenent a l' ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa:
- QUADRES DE PREUS DE LA MEMÒRIA VALORADA
- PREUS DE REFERÈNCIA D'EDIFICACIÓ ITEC 2018
- PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC 2018
- PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I
DESPESES INDIRECTES ITEC 2018
- PREUS D'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
O ELS SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT
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- PREUS D'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L'EMPRESA
11. TERMINI D'EXECUCIÓ
La durada prevista inicial de les prestacions serà d'1,5 mesos a comptar des de l'endemà de la
signatura de l'acta d'inici d'obra.
Les obres s'hauran d'executar en les dates que assenyali la direcció de l'equipament, adaptant-se
a la programació d'activitats previstes i per tal motiu es podrà procedir a la suspensió temporal de
l'obra.
El contractista que resulti adjudicatari d'aquest contracte assumirà totes les condicions
expressades en el plec, inclosa la possible suspensió temporal de l'obra, que augmentaria el
termini de l'obra (no computable a efectes contractuals), sense dret a sol·licitar cap indemnització
en concepte de despeses durant la citada suspensió d'obra.
12. REVISIÓ DE PREUS
No procedeix, ateses les característiques i durada del present contracte.
13. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
Amb independència de la resta d'obligacions que es puguin contemplar al Plec tècnic i
administratiu, segons l'article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials
d'execució vinculades a l'objecte del contracte:
Condicions socials d'execució.
● L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable (Conveni col·lectiu
del sector de la construcció, publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjançant
Resolució de la Dirección General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que
hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicació de l'Acord de revisió
salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres
públiques de la província de Tarragona) o bé abonar retribucions equivalents per a les categories
establertes al conveni d'aquest sector i a l'acord de revisió salarial.
Condicions mediambientals d'execució.
● El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb
la legislació vigent.
● El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de
l'obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via
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humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les
directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus
unitaris del projecte i no serà objecte d'abonament independent.
Condicions ètiques d'execució.
Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:
● La no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia,
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole.
● La dignitat i llibertat de les persones.
14. GARANTIES
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional. No obstant això, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del
preu d'adjudicació, iva exclòs.
15. TERMINI DE GARANTIA
S'estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos sens perjudici que aquest termini pugui ser
millorat per l'adjudicatari.
16 SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.
17 CESSIÓ DEL CONTRACTE
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
18 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Responsable del contracte: Antonio Magrané Unda, aparellador municipal.
19 DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA
Direcció facultativa de l'obra: Antonio Magrané Unda, aparellador municipal.
Per tot l'exposat, es proposa la contractació de les obres de "Substitució del paviment de parquet
de la pista del pavelló poliesportiu municipal Joana Ballart, de Valls", d'acord amb la
documentació tècnica adjunta.
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Valls, 17 d'abril de 2019

Antonio Magrané Unda
Aparellador municipal

ANNEX 01 LLISTAT PARTIDES JUSTIFICACIÓ OFERTES DESPROPORCIONADES

CODI PARTIDA

UA

DESCRIPCIÓ
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E9Q2444A

m2

Paviment esportiu JUNCKERS sistema BLUBAT 52 o similar, d'alt rendiment compost per:
tarima de FAIG massís JUNCKERS o equivalent, assecada en premsa qualitat VARIATION o
equivalent, de 22 mm de gruix i ample de 129 mm polida i envernissada en fàbrica amb
diverses capes de vernís HP- sport. La unió entre les dues tauletes que componen una taula
estaria realitzada mitjançant doble "cola de Milano". Les taules es clavaran en ocult sobre
llistons de fusta laminada de pícea, de 45 mm d'ample i 30 mm d'alt. La distància entre llistons
serà en paral·lel de 411 mm. Com a element elàstic, els llistons BLUBAT o equivalents, tindran
fixades a la part inferior una tira d'elàstica de fabricació especial, per a donar elasticitat al
conjunt i de recuperació ràpida. Tot aquest conjunt s'instal·larà sobre una membrana plàstica
anti-humitat d'un gruix mínim de 0,15 mm. Aquesta membrana estarà solapada en les seves
unions com a mínim 20 cms. L'alçada total del conjunt serà de 52 mm. Inclou homologació
F.I.B.A.
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