PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
1. OBJECTE
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les diferents
tasques a realitzar per a garantir un correcte manteniment del cementiri municipal.
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3. INVERSIONS A REALITZAR
3.1. PAVIMENTS DE FORMIGÓ
 Creació de dues places exteriors d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda i pavimentació interior per a l’accés evitant el trajecte per damunt de la
zona de grava.
 Paviment continu exterior de formigó armat, de 10 cm d’espessor, realitzat amb
formigó HA-25/b/20/lla fabricat en central i abocat amb cubilot.
 Pàrquing per a persones amb mobilitat reduïda 6 x 7,30 ml.
 Entrada cementiri 6 x 12 ml.
 Camins entrada accés a la part nova 1,10 x 3,50 ml.
 Raconada costat dels serveis 3,80 x 3,50 ml.
TOTAL PAVIMENTS DE FORMIGÓ............................................................... 3.252,67 €
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2. TASQUES A REALITZAR
a. Neteja del cementiri, inclou:
 Treure els ornaments o flors quan s’hagin deteriorat
 Retirada del material de rebuig provinent de l’obertura de sepultures
 Neteja de les vies, zones enjardinades i resta de zones comuns del recinte.
 Neteja i manteniment de les dependències existents a l’interior del recinte.
b. Conservació i manteniment ordinari de la infraestructura, inclou:
 Tenir cura de tot tipus d’objectes existents a l’interior del recinte, en especial a
aquells destinats a facilitar es tasques d’ornamentació de sepultures, com ara
escales de mà, etc., cuidant que estiguin permanentment en bon estat de
conservació.
 Manteniment dels jardins, podat de tanques, arbustos i arbres, tallat de gespa,
replantació d’arbres i plantes, adobats, tractaments fitosanitaris, desherbats,
retirada de brossa, etc.
 Realització de les obres de manteniment preventiu i correctiu adequades, les
reparacions, millores i arranjaments oportuns per al correcte funcionament del
cementeri, en particular dels seus elements comuns: jardineria, edificis,
instal·lacions, vies i voreres, etc., així com per al seu correcte funcionament.
 Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, s’haurà de pintar anualment el
cementiri durant la primera quinzena del mes d’octubre.
c. Manteniment del servei d’aigua del cementiri.
d. Obertura i tancament del cementiri municipal per a l’accés del públic en els horaris
que determini l’Ajuntament.
e. Inhumacions i exhumacions de cadàvers.
f. Reducció i trasllat de restes per necessitats d’enterrament.
g. Obertura i tancament de sepultures.
h. Totes aquelles altres que el manteniment i neteja ordinaris del cementiri municipal
requereixin.
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3.2. REHABILITACIÓ DE PAVIMENTS DE LA PART ANTIGA
 Formació de paviment imprès d’1 cm de gruix sobre el paviment existent en
una superfície de 720 m2.
 Paviment continu amb morter fluid realitzat sobre paviment de formigó de la
part antiga (color a escollir)
TOTAL REHABILITACIÓ DE PAVIMENTS DE LA PART ANTIGA ............. 22.089,60 €
3.3. ACONDICIONAMENT DELS SERVEIS PER A ACCÉS A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
 Rehabilitació integral dels serveis per a homes i dones.
 Creació de més espai per a donar compliment a la normativa existent.
 Col·locació de fals sostre.
 Instal·lació d’elements sanitaris nous, un d’ells adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda (2 vàters, 2 lavabos, 2 seca mans, 1 urinari).
 Instal·lació d’espills i accessoris de bany.
 Instal·lació nova d’aigua i electricitat.
 Col·locació de dues portes de 210 x 910mm de vidre translúcid.
 Instal·lació de paviment de gres.
 Alicatat de parets fins a 1,20m amb manises.
TOTAL ACONDICIONAMENT DELS SERVEIS ............................................ 9.378,73 €
3.4. MECANITZACIÓ DE LA PORTA PRINCIPAL
 Instal·lació de dos motors connectats a la xarxa elèctrica i a un sistema de
bateries per a l’obertura i tancament automàtic segons horari del cementiri.
 Adaptació de la porta actual, instal·lació de barreres de seguretat i de polsador
per obertura en cas d’emergència.
TOTAL MECANITZACIÓ DE LA PORTA PRINCIPAL ................................... 2.245,00 €
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El cost total d’aquestes inversions, que es detallaran al Plec de Prescripcions
Tècniques, ascendeix a un total de 95.966,00 €.
El càlcul de recuperació de la inversió al contracte s’ha calculat tenint en compte el
que disposa la fórmula establerta per l’article 10 del Reial Decret 55/2017, de 3 de
febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola, tal i com consta a l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat
del contracte.
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3.5. REHABILITACIÓ DE FAÇANES (superfície total 972 m2)
 Preparació de la zona a reparar mitjançant repicat i sanejament de façana per
extreure el revestiment actual (inclou càrrega de residus i transport a abocador
autoritzat)
 Formació de façanes de revestiment continu de 15mm d’espessor amb morter
monocapa d’acabat rústic (color blanc). Aplicat manualment sobre una
superfície de suport i col·locació de malla de fibra de vidre en un 20%
TOTAL REHABILITACIÓ FAÇANES..............................................................59.000,00 €
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4. CALENDARI DE LES INVERSIONS A REALITZAR
 Anualitat 2020: 40% del total de les inversions
 Anualitats 2021 i 2020: 60% restant del total de les inversions
L’adjudicatari haurà de convenir amb l’Ajuntament la prioritat de les inversions a
realitzar.
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5. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte té una durada prevista de 12 anys, basant-nos en el període de
recuperació de la inversió prevista.
6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
6.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de 14.000,00 € (IVA inclòs) anuals.
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran
ofertes per sobre el pressupost de licitació.
6.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que determina l’article 101 de la LCSP és
de: 138.842,98 € (IVA exclòs)
6.3. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
El servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any

Classificació
econòmica

Àrea de
despesa

Classificació
orgànica

Import net

%
IVA

Import
IVA

Import
Total

2020

21201

164

1

11.570,25€

21

2.429,75€

14.000,00
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Per a l’any 2021 i successius anys de vigència del contracte, el servei es finançarà
amb càrrec a les aplicacions del pressupost corresponent a cada anualitat dels
successius anys de durada del contracte.
7. MILLORES
Es contemplen com a millores que podran oferir els licitadors, sense cost per a
l’Ajuntament de l’Aldea.
7.1. TAPAR I PINTAR ELS NÍNXOLS OBERTS
Instal·lació de plaques tallades a mida i pintades exteriorment de blanc a la totalitat
dels nínxols oberts del cementiri. (1.855,00 €).
7.2. COBRIMENT AMB GRAVA DELS JARDINS DE LA PART ANTIGA
Cobriment manual de grava de riera similar a l’actual a la zona d’entrada, amb grava
entre 30-40mm amb una espessor màxima de 5 cm. La superfície aproximada és de
720m2 (1230,98 €).
7.3. INSTAL·LACIÓ DE CINC BANCS
Instal·lació de cinc bancs amb peus de forja i 6 llistons de polímer reciclats
35x110x1800 on decideixi l’Ajuntament (1.233,10 €).
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a criteris de caràcter objectius, tenint en compte la millor oferta
econòmica, obtenint la major puntuació el qui ofereixi un preu més baix, i l’oferiment de
les millores que es prevegin als Plecs, segons el següent desglossament:
a. Oferta econòmica .................................................................... de 0 a 85 punts
Puntuació =

Pmax x MO
O

Pmax: Puntuació màxima
MO: Millor oferta (€)
O: Oferta a valorar (€)
b.
-

Millores ......................................................................................de 0 a 15 punts
Tapar i pintar nínxols ............................................................................... 8 punts
Cobriment amb grava .............................................................................. 4 punts
Instal·lació de 5 bancs ............................................................................. 3 punts

9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte amb l’adjudicatari és formalitzarà en el termini de 15 dies hàbils des de la
notificació de l’adjudicació.
L’Alcalde,
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Xavier Royo Franch
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