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El Vallès Occidental, 29 de juny de 2018
REUNITS
D’una banda el Sr. Ignasi Giménez Renom, en qualitat de President, en virtut del nomenament
del Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, efectuat el dia 17 de juliol de 2015, i amb
les facultats atorgades per l’article 13 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, actua en nom i en
representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, amb NIF
P5800007F, assistit pel Secretari General Sr. Josep Colell Voltas, que dóna fe de l'acte.
I de l’altra, el Sr. Joan Betriu Pi, amb DNI 39168196R, en qualitat d’Administrador solidari,
actuant en nom i en representació de la mercantil BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA,
SL amb NIF B66039199, segons s’acredita en l’escriptura de constitució de societat limitada,
atorgada davant del notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Esteban Cuyas Henche, de
data 9 de maig de 2013, corresponent al número de protocol 716, amb poders suficients,
manifesta que té plena capacitat per a contractar i no es troba compresa en cap de les causes
d’incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents i que, el domicili a
efectes de notificacions és al carrer Gutenberg, núm. 3-13, 08224 Terrassa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a contractar, el caràcter i
la representació en què intervenen i, de manera especial, per l’atorgament del present
contracte.

ANTECEDENTS
I.- Per Decret núm. 116/2018, de 3 de maig de 2018, va aprovar-se l’expedient per a la
contractació de les obres incloses en el “Projecte executiu d’ampliació, reforma i millora de
l’edifici 2 del Consell Comarcal del Vallès Occidental”, i procedir a la licitació del contracte
per procediment obert simplificat, i tramitació ordinària, els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars, i la convocatòria del procediment.

II.- En data 3 de maig de 2018 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de
la Seu electrònica del Consell Comarcal.
III.- Seguit el procediment de contractació pertinent, per Decret núm. xx/2018, de xx de juny,
va adjudicar-se el contracte de les obres incloses en el “Projecte executiu d’ampliació,
reforma i millora de l’edifici 2 del Consell Comarcal del Vallès Occidental”, a favor a l’entitat
mercantil BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL, amb NIF B66039199, per import
de cent noranta-vuit mil dos euros, amb seixanta quatre cèntims (198.002,64€) IVA exclòs
IV.- Per respondre al compliment d’aquest contracte, l’entitat contractada ha constituït la
garantia definitiva mitjançant assegurança de crèdit i caució núm. 4.195.277, per import de
9.900,13 euros, de l’entitat ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN, SA, equivalent al cinc per
cent del preu d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb l’establert a l’article 108 de la LCSP.
V.- A l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), es regula la formalització dels contractes que celebren les Administracions
Públiques.
Per l’ anteriorment exposat, les parts acorden els següents

PACTES
Primer.- L’empresa BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL realitzarà el contracte de
l’execució de les obres del projecte executiu d’ampliació, reforma i millora de l’edifici 2 del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, en els termes que consten en els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars que han regit el procediment de licitació, així com
l’oferta presentada per l’entitat contractada, a la que s’ha fet l’adjudicació del contracte, de
conformitat amb la normativa vigent, i de conformitat amb els extrems aprovats al Decret
núm. 154/2018, de 22 de juny. En prova de conformitat, amb el present contracte, l’empresa
contractada procedeix a la signatura dels plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars que han regit el procediment de licitació i la seva oferta, a la que s’ha fet
l’adjudicació.
Segon.- L’import del contracte és de cent noranta-vuit mil dos euros, amb seixanta quatre
cèntims (198.002,64€), IVA, exclòs, per a tota la vigència del mateix.
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran
l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir
durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.
El pagament de l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de la factura expedida
d’acord amb la normativa vigent degudament conformada pels serveis tècnics del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, que es presentarà juntament amb la certificació d’obra
mensual.
Tercer.- La durada del contracte serà de cinc mesos i mig. L’execució del contracte
s‘iniciarà el dia el que es fixi en l’acta de comprovació del replanteig.
Quart.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’empresa contractada haurà d’estar al
corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament

responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte del Consorci, de
l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals,
l’empresa contractada està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals
Cinquè.- L’empresa contractada s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable de les dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
Sisè.- Es recullen com a condicions especials en relació amb l’execució del contracte,
previstes en l’article 202 de la LCSP, les següents:
1. Contaminació atmosfèrica
a. Fums i gasos
- Els motors de vehicles i maquinària no han d’estar en funcionament més de 3
minuts si estan aturats.
- S’ha de circular per l’interior del recinte sense fer acceleracions brusques i a
una velocitat reduïda
- S’ha de garantir que tots els vehicles i maquinària emprats a l’obra no emeten
més fums o gasos que els que permet la normativa vigent i fixen les
especificacions tècniques o comprova la ITV.
- No és permès encendre cap foc ni dins ni fora de l’obra.
b. Pols
- S’han d’evitar les operacions que generin pols a conseqüència del fort vent
- En els treballs d’enderroc cal regar les runes i els materials que es
desprenguin durant l’enderroc
- La càrrega i descàrrega de materials pulverulents s’ha de fer en contenidors o
saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs quan no s’utilitzin.
- Els emmagatzematges de materials pulverulents s’han de fer en saques o
contenidors coberts amb lones o plàstics i no poden superar en més de 30 cm
l’alçada del contenidor o la saca.
- Els materials pulverulents emmagatzemats no poden estar a l’obra més de 2
dies
- S’han d’escombrar les zones de pas de vehicles o de maquinària per
minimitzar la formació de núvols de pols.
- Les zones que no s’hagin escombrat han de disposar d’una capa de graves
perquè es puguin regar (sempre que no s’estigui en condicions de sequera).
- Per a les operacions de tall en treballs de pavimentació cal utilitzar la
guillotina com a eina de tall quan la geometria ho permeti
- Quan sigui necessari l’ús d’un disc es farà tall amb aigua o bé justificar l’ús del
tall en sec i fer-lo en zones que no ocasioni molèsties

c. Sorolls
- Cal complir l’horari de treball que s’estableixi per a les diferents fases de
treball
- Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder treballar en un horari diferent de
l’anterior
- Les màquines o els equips han de disposar del marcatge CE i indicar el nivell
màxim de potència acústica
- Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
- Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme
silenciador de l’admissió i l’expulsió de l’aire.
- Cal mantenir tancats els capots dels compressors i la resta de maquinària
- Les planxes metàl•liques s’han de fixar correctament, evitant que facin soroll
quan s’hi passi
- S’ha de vigilar que les tanques no facin soroll quan xoquin entre elles
- El personal de l’obra s’ha de comunicar sense cridar i no pot fer servir equips
de música
- Les tanques o planxes s’han de manipular amb cura i sense arrossegar-les
2. Generació de residus i embrutiment
a. Neteja
- S’ha de protegir l’espai públic afectat per l’obra per evitar-ne l’embrutiment.
- Les actuacions que generin brutícia s’han de fer dins de l’àmbit d’obra i
prenent les mesures necessàries.
- Cal mantenir net l’espai públic afectat per l’obra.
- S’ha de controlar el procés d’operacions de càrrega/descàrrega per tal d’evitar
abocaments sobre la vorera o la calçada. En cas d’embrutiment, cal netejarho immediatament.
- Cal mantenir net l’àmbit d’obra
- S’han d’evitar les acumulacions o restes de materials com morter o sorres
sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra
- Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de domini públic de l’obra s’han
d’acumular dins de contenidors o sacs i aprofitar-les, si és possible, per al
rebliment de cales en dies posteriors
- Cal evitar que es desprenguin terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit d’obra
- S’ha de procurar que els contenidors no estiguin plens més de 24 h
- Evitar que s’acumuli material granular als espais exteriors de l’obra
- S’han d’evitar les roderes de fang a la via pública. Cal prendre les mesures
necessàries per tal d’evitar-les
b. Residus
- S’han de crear els espais adients per emmagatzemar els residus segregats
en fraccions
- Els materials o residus perillosos s’han d’emmagatzemar per separat
- Cal vigilar que no hi hagi materials perillosos emmagatzemats més de 6
mesos
- Cal reutilitzar els residus generats a l’obra
- Les matèries primeres de l’obra s’han d’emmagatzemar correctament
3. Afectacions a les aigües i al sòl
- Es prohibeix qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic
sense permís exprés excepcional en casos d’abocaments no contaminants.

- Les aigües que resultin de la neteja de maquinària s’han d’abocar en llocs
adequats. Cal habilitar espais de neteja adequats i controlar la ubicació de
l’abocament. Les aigües procedents de la neteja de maquinària s’han de
recollir en punts de neteja.
- S’ha de disposar de cubetes de contenció per als productes químics líquids i
col•locar-los correctament per evitar vessaments.
- La reposició d’olis o combustibles s’ha de fer en llocs adequats. El sòl s’ha
d’impermeabilitzar.
- S’ha de disposar de sepiolita, sorra o materials similars per a la contenció de
l’afecció a les aigües i al sòl en cas de vessaments accidentals.
- Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl.
- Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit, emmagatzematge de materials,
etc.
- Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment es
col·locarà sobre palets o dins de contenidors, ubicats sempre dins les tanques
de d’obra.
- S’ha de racionalitzar l’ús de l’aigua, vigilant que no hi hagin pèrdues d’aigua ni
mànegues obertes sense utilitzar-se
4. Afecció als espais verds i zones enjardinades
- S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar al voltant de l’arbrat, a fi
d’evitar-hi la compactació. Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de protegir
la zona amb grava i taulons.
- Els troncs dels arbres han d’estar protegits correctament fins als 2 m d’alçada
- Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades en conjunt mitjançant tanques
de tipus “Rivisa”
- S’ha d’evitar la col•locació de rètols sobre els troncs i les branques
- S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m de l’escocell. En el cas que se
n’hagi d’obrir una a menys d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment
- Cal evitar malmetre l’arbrat com a conseqüència de l’obra
- Evitar l’acumulació de materials de l’obra en parterres o zones enjardinades
(restes, materials, casetes, etc.)
- Cal mantenir el rec de la zona enjardinada no afectada per l’obra
- S’han de mantenir els perfils de terra adequats per a cada espècie
- Les aportacions de terra han de mantenir la qualitat de l’estructura
(compactació) i la textura del material de destinació
- Cal respectar el període indicat per a cada espècie que es trasplanta
5. Afecció a la mobilitat de les persones usuàries i treballadores del recinte
- Cal informar les persones usuàries i treballadores del recinte mitjançant
cartells als diferents accessos al recinte i a la mateixa obra.
- El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col•locar dins del tancament, procurant
que no sigui un obstacle per als usuaris i personal de l’edifici.
- S’han d’habilitar passos temporals si l’obra afecta el pas reservat per als
usuaris de l’edifici. Han de complir les mides requerides i no hi poden haver
obstacles.
- El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment adequat i sense graons, ha
d’estar net i lliure de material d’obra, tenir els pendents adequats i els
elements de protecció i senyalització adequats.
- El perímetre de l’obra ha de disposar d’il•luminació operativa
- Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han d’estar dirigides
pel personal de l’obra
- L’obra ha d’estar separada amb tanques de protecció en tot el seu recorregut

- Les tanques s’han de col•locar fermament, fixades entre si i amb una
separació màxima d’11 cm, han de tenir les característiques adequades
(sense caires vius, antilliscants, resistents a la bolcada, etc.), han d’estar
separades com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa i els
peus de formigó sobre els quals es col•loquin han de sobresortir igual per tots
dos costats
- Les planxes de cobertura de rases han d’estar fixades correctament i no
moure’s quan hi passin vianants. Les planxes han de ser antilliscants
- S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir les rases
- Els accessos al recinte i edificis han d’estar nets i lliures de materials d’obra
- S’ha de garantir l’accés de les persones usuàries i treballadors als serveis
dels edificis del recinte.
- Els contenidors de runa trapezoïdals han de tenir una tanca sense arestes,
des del terra fins a l’extrem superior, en els costats curt i el contingut no ha de
sobresortir de les verticals que formen els seus límits
- Les bastides han d’estar correctament senyalitzades i protegides: els
muntants han d’estar protegits correctament des del terra fins a 1,60 m com a
mínim, el pas a l’interior ha de ser accessible i ha de disposar dels senyals
corresponents de detenció, cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm des
del terra i al llarg de tota la bastida (zona de protecció), cal evitar l’ús de
cordes, cables o similars i han de disposar d’un nivell d’il•luminació adequat.
La suma de totes les mesures que s’han d’implementar a l’obra constitueixen el compromís
del contractista envers l’ambientalització de l’execució de l’obra que es pretén dur a terme.
El Consell Comarcal, mitjançant el seu personal tècnic encarregat de la gestió del contracte,
o bé a través de la Direcció de l’obra, realitzarà el control del compliment de les diferents
mesures de minimització de l’impacte ambiental de l’execució de l’obra a través
d’inspeccions generals in situ, inspeccions especialitzades i/o la sol·licitud de documentació
o registres relatives a les variables que poden incidir sobre el medi.
El seu incompliment per part de l'entitat adjudicatària podrà ser causa de resolució de la
relació contractual.
Setè.-. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest contracte correspon a la mercantil
executora material de l’execució de la obra.
Vuitè.-.L’empresa contractada no podrà cedir els drets i obligacions dimanats del contracte
a favor d’un tercer.
Novè.-. L’empresa contractada pot subcontractar la realització parcial de la prestació amb el
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts.
El contractista està obligat a abonar als tercers que subcontracti el preu pactat en un termini
que no pot ser més desfavorable que el que el Consell Comarcal estableixi per al contracte
principal. Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de
presentar, abans que el contracti es formalitzi, una declaració responsable en el que es
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la
legislació vigent. L’òrgan de contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

Desè.- L’administració contractant té la facultat d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment.
Onzè.- La naturalesa administrativa del present contracte fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes que puguin sorgir entre les parts, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El Sr. Joan Betriu Pi, d’acord amb la
representació que ostenta, renuncia a tot fur de privilegi que pugui tenir i es sotmet als
tribunals de Catalunya.
I com a prova de conformitat per ambdues parts, es formalitza aquest contracte per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en presència del Secretari General del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, que en dóna fe.
Pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental,

Per la contractista

Ignasi Giménez Renom

Sr. Joan Betriu Pi

El Secretari,

Josep Colell Voltas

