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INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS CAMPS
DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II i NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET , MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU
1.- NECESSITATS

Els actuals camps de futbol de Can Zam es van posar en funcionament l’any 2008 i la gespa del Nou
Municipal al 2013, i donat diversos actes vandàlics, la intensitat d’ús del mateix i el temps transcorregut
des de la seva instal·lació, és necessari la reposició de la gespa per tal de garantir la qualitat de la
pràctica esportiva. Igualment, es contempla també la instal·lació de noves porteries i nous canons de
reg, substituint els actuals de superfície que es troben també en mal estat
Les especificacions dels treballs a realitzar, pel que fa a la retirada i col·locació de la nova gespa, es
descriuen a les memòries valorades que contempla l’ANNEX 1 del Plec de Prescripcions Tècniques .
Els tres camps objecte del present informe son, seguint els requeriments tipològics i els aspectes
normatius establerts pel Consell Català de l'Esport, “CAM-2 Camp doble poliesportiu”. El camp de
futbol de Can Zam I, II temnen una dimensió de 105m x 63m i el Nou Municipal 100m x 64m. Actualment
s’utilitzen per a entrenaments diaris i partits oficials el cap de setmana.
L’Ajuntament no disposa de mitjans propis, ni humans ni materials, per a la realització d’aquest contracte
per tractar-se d’un contracte de subministrament, instal·lació i manteniment, aliè a les seves funcions
pròpies que requereix una especialització tècnica que supera les seves capacitats actuals tant tècniques
com materials.

2.- TRAMITACIO I PROCEDIMENT

Tramitació:

Urgent (art. 112 LCSP).

L'ús dels camps de futbol ha sigut més intens del previst inicialment per diferents aspectes que
passem a detallar:
L'any 2018-19 es va construir l'institut Nou de Santa Coloma, que donat que no té pati d'esbarjo ni
esportiu, ha fet ús de les instal·lacions properes com espais exteriors d'activitats de l'institut.
L'any 20-21, a conseqüència de la pandèmia del covid-19, les activitats esportives i escolars es van
reduir inicialment durant el confinament, però a partir del curs 21-22 es van intensificar de manera
considerable. Els camps de futbol s’utilitzen també per a la realització d'activitats físiques i lúdiques de
diferents escoles de la ciutat en necessitar més separació entre grups bombolla i aprofitar així els
espais exteriors disponibles a la ciutat.
Per tot això i sobretot els últims actes vandàlics d’aquest passat mes de gener, el terreny de joc
presenta importants danys (forats, juntes malmeses,...) a la gespa artificial, que resultarà
impracticable per fer activitats esportives amb seguretat pels usuaris la pròxima temporada, veient-se
afectades les entitats usuàries: Institut Nou, CF Arrabal-Calaf, CF Imperio, CF Moragas, CF
Singuerlin i les escoles que puntualment puguin necessitar aquests espais. Per tant aquests camps
no estaran disponibles per a la pràctica esportiva la pròxima temporada 2022-2023.

Fotografies de d’incidència registrada a la bústia de manteniment el passat 10 de gener de 2022
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PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
obert

TERMINI PRESENTACIÓ OF.
15 dies naturals

3- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment durant el període de durada
del contracte, d'un paviment de gespa artificial pels camps municipals de futbol Can Zam I, Can Zam
II i “Camp Nou Municipal” i l’equipament esportiu corresponent, mitjançant l’arrendament operatiu.
Aquest contracte es considera un contracte mixt de subministrament (instal·lació i subministrament de
la gespa) i de serveis (manteniment). Les operacions necessàries per a la retirada de la gespa
existent i la instal·lació de la gespa nova en els diferents lots no constitueixen en sí mateix una obra,
sinó d’una instal·lació, atès que consisteixen en operacions d’escassa entitat consistents
principalment en cargolats, ancoratges o simplement muntatge.
Ambdues prestacions estan directament vinculades i mantenen una relació de complementarietat, de
conformitat amb l’art. 18.1 i l’art. 34.2 de la LCSP, no obstant això, la prestació principal del contracte
és la de subministrament.
Les actuacions a realitzar estan detallades en el Plec de Prescripcions Tècniques i a les Memòries
valorades corresponents a cada Camp.
Complementàriament l’objecte del contracte segueix els criteris de sostenibilitat i medi ambient.
Es proposa dividir la licitació en els 3 lots especificats a continuació.
Possibilitat de licitar en lots i/o partides:
Divisió en lots: Detallar els lots i import de cada lot i el CPV.

LOT
1

OBJECTE

Reposició de la gespa artificial i
Equipament esportiu de Can Zam I

IMPORT

IVA %

CPV

39293400-6,
226.988,45€

47.667,57€

45212290-5
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2

3

39293400-6,

Reposició de la gespa artificial i
Equipament esportiu de Can Zam II
Reposició de la gespa artificial i
Equipament esportiu del Nou camp

211.837,37€

44.485,85€

279.865,99€

58.771,86

45212290-5
39293400-6,

Municipal
Els licitadors es poden presentar per un o més lots :

No

si (2)

Els licitadors poden ser adjudicataris d’un o més lots:

No

si (2)

45212290-5

No hi ha limitació d’adjudicació de lots, un mateix licitador pot presentar-se als tres lots i resultar
adjudicatari. Si un mateix licitador presenta oferta pels diferents lots aquesta haurà de ser presentada de
manera individual per cadascun d’ells.
En el cas que la mateixa empresa sigui adjudicatària dels tres lots el termini dels treballs a realitzar es la
mateixa per tots tres lots i no es pot modificar.

4.- PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU
El pressupost base de licitació es fixa en 718.691,81 euros, més el 21% d'IVA equivalent a 150.925,28
euros, la qual cosa suposa un cost total per a aquesta Administració de 869.617,09 € (IVA inclòs).
DESPESA
GENERAL
13%

BENEFICI
INDUSTRIAL 6%

IMPORT
SENSE IVA

IVA 21%

INVERSIÓ
TOTAL

CAN ZAM 1 190.746,590 € 24.797,060 €

11.444,800 €

226.988,450 €

47.667,570 €

274.656,020 €

CAN ZAM 2 178.014,590 € 23.141,900 €

10.680,880 €

211.837,370 €

44.485,850 €

256.323,220 €

MUNICIPAL 235.181,500 € 30.573,600 €

14.110,890 €

279.865,990 €

58.771,860 €

338.637,850 €

COST

PRESSUPOST BASE

LOT

1

2

3

OBJECTE
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu de Can
Zam I
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu de Can
Zam II
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu del
Camp Nou
Municipal

Pressupost base de
licitació

718.691,81 €

150.925,28 €

869.617,09 €

IMPORT
MENSUAL
(IVA
EXCLOS)

IMPORT
MENSUAL
(IVA
INCLOS)

IMPORT TOTAL
PELS 8 ANYS
(IVA EXCLOS)

21% IVA

TOTAL

2.364,46€

496,54€

226.988,45€

47.667,57€

274.656,02€

2.206,64€

403,39€

211.837,37€

44.485,85€

256.323,22€

2.915,27 €

612,21€

279.865,99 €

58.771,86 €

338.637,85 €

7.486,37€

1.512,14€

718.691,81 €

150.925,28 €

869.617,09 €
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El manteniment durant els 8 anys està inclòs en el contracte i s’ha estimat en les següents quantitats:
LOT 1
LOT 2
LOT 3

17.850 € (IVA exclòs)
17.850 € (IVA exclòs)
17.850 € (IVA exclòs)

Aquest pressupost inclou tots el imports i conceptes relatius al subministrament i instal·lació de la gespa
artificial, subministrament de l’equipament esportiu i el manteniment de la gespa artificial, descrits en el
plec de condicions tècniques i a les memòries valorades que s’adjunten a aquest, i definits en els preus
unitaris , per tant, s’entén que és el preu del producte totalment instal·lat en el lloc de subministrament i
posada en servei.
D’acord amb l’avaluació de necessitats, les unitats inicialment previstes son les que es contemplen en el
plec de condicions tècniques. No obstant, l’Ajuntament no té la obligació d’adquirir la totalitat
contemplada, que sempre serà sota comanda i segons necessitats reals, per tant, el preu a pagar serà
per preus unitaris realment subministrats i no podran suposar oscil·lacions a l’alça, i el total resultant es
dividirà pel total de mensualitats del termini del contracte (96 mesos) per obtenir l’import mensual.
La quantitat indicada en la taula anterior como a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost
que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà
exclosa.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte en preu mensual i preu total
pels 96 mesos tal i com s’especifica a la taula.
El preu s’entendrà comprensiu de la totalitat del contracte. Els preus consignats son indiscutibles, no
s’admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit de manera expressa:
-

La fabricació, el transport i el muntatge dels elements descrits en el PTT, per tant, és el preu del
producte totalment instal·lat en el lloc de subministrament i posada en servei.
El subministrament i instal·lació de la gespa artificial i de l’equipament esportiu.
El manteniment i arrendament del material subministrat.

Valor Estimat del Contracte
Atès que es preveuen modificacions, el Valor Estimat del Contracte serà de 793.691,81 euros, segons el
següent detall:
Lot 1 .Pressupost
licitació
226.988,45 €
Lot 2. Pressupost
licitació
211.837,37 €
Lot 3. Pressupost
licitació
279.865,99 €

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000 €

251.988,45 €

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000€

236.837,37€

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000€

304.865,99€

El valor estimat d'aquest contracte ha estat determinat prenent de referència aquest sector comercial, el
cost de tots els conceptes, tenint en compte la durada del contracte i sense aplicar l'IVA corresponent.

5.-CONTRACTE RESERVAT

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència .

Servei de Contractació

NO
6.-APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

S’imputarà a l’aplicació pressupostaria 7900 34200 2080001 arrendament camp de futbol, manteniment
i instal·lació per les següents anualitats IVA inclòs:
2022 // 54.351,11 €
2023 // 108.702,13 €
2024 // 108.702,13 €
2025 // 108.702,13 €
2026 // 108.702,13 €
2027 // 108.702,13 €
2028 // 108.702,13 €
2029 // 108.702,13 €
2030 // 54.351,07 €

7.-

TERMINI O DURADA DEL CONTRACTE / LLOC DE LLIURAMENT

Es proposa una durada del contracte de 8 anys, tenint en compte que aquest és el període de
recuperació de la inversió directament relacionada amb el contracte.
Es preveu necessari realitzar una inversió de 869.617,09 euros, amb un període d’amortització de 8 anys,
coincidint aquest amb la vida útil del material a subministrar. Així mateix, per tal de poder mantenir la garantia
que habitualment ofereixen els proveïdors d’aquests subministraments, el contractista es farà càrrec, tant del
material subministrat com del seu manteniment, no assumint cap tipus de risc per part de l’Ajuntament i
centralitzant en una única empresa la responsabilitat de possibles deficiències derivades de la qualitat del
material subministrat o del manteniment realment efectuat. A l’apartat 15 del present informe, establim com a
obligació del contractista presentar, 3 anys abans de la finalització del contracte, el certificat d’Homologació
conforme encara compleix la norma EN 15330-1 emès per un laboratori certificat, per tal de continuar amb el
pagament del contracte fins a la finalització de la totalitat del termini establert inicialment en 8 anys.

El termini de cadascun dels lots començarà a comptar des de la signatura de l’acta d’inici i comprovació
de replanteig, que es farà dins del termini de 15 dies des de la formalització del contracte.
El lloc de subministrament serà:
Lot 1: al camp de futbol Municipal Can Zam I ubicat a l’Avinguda Pallaresa 33-55
Lot 2: al camp de Can Zam II, ubicat a l’Avinguda Pallaresa 33-55
Lot 3: al cam de futbol Nou Municipal situat a l’Avinguda Generalitat 100 de Santa Coloma de Gramenet
El contracte tindrà una duració màxima de 96 mesos, (8 anys). Segons el següent detall per cadascun
dels 3 lots:
 38 dies pels treballs de subministrament i instal·lació especificats a les Memòries i al PPT. Els
treballs s’hauran d’executar de manera preferent durant el període compres entre els mesos de
juliol i agost de 2022. Finalitzats aquests treballs es farà un acta de recepció.
 A partir de la recepció començarà el termini de manteniment i durarà fins a la finalització del
contracte. L’adjudicatari es farà càrrec del material subministrat i el seu manteniment fins el final
del contracte per tant aquest contracte no comporta cap risc per part de l’Ajuntament.
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Si els treballs s’han d’iniciar durant la temporada esportiva, el responsable del contracte amb indicacions
del departament d’esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, prendran la decisió de quan
es poden iniciar els treballs de subministrament i instal·lació de cada camp.

8.-

ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Per cada Lot:
8.1.- Solvència econòmica i financera
Declaració sobre el volum anual de negocis o volum anual de negocis en L’àmbit d'activitats
corresponents a I’ objecte del contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims exercicis disponibles
en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.
La quantia mínima requerida serà igual o superior a l’import del pressupost de licitació per cada lot, pel
cas del millor exercici.
8.2.- Solvència tècnica o professional
Relació dels principals subministraments realitzats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i
destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats de bona
execució expedits o visats per I'òrgan competent, quan el destinatari es un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració.
Mínim de solvència: 2 obres d’import igual o superior a l’import del pressupost de licitació per cada lot
cadascuna d’elles.
Justificació. Els treballs executats per qui resulti primer classificat s’acreditaran amb la presentació
d’almenys 2 certificats de bona execució.
Certificats expedits per instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat de competència
reconeguda, que acreditin la conformitat de productes mitjançant referències a determinades
especificacions o normes.
-

Certificats de compliment de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, que fan referència al
disseny, fabricació, instal·lació i manteniment de gespa artificial

8.3.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
1. Mitjans PERSONALS:
SI. Segons el següent:
Atès que la gespa artificial dels camps de futbol son necessaris unes característiques molt especifiques
en qüestió de planimetria del terreny, aixecament topogràfic, per comprovar rasants i mides dels camps
de futbol, possibles reparacions de les bases asfàltiques o fonamentació de les porteries, es precisa
personal amb experiència en el treball en obres similars que estarà coordinat amb el departament
d’esports i amb el servei de manteniment d’edificis durant la realització dels treballs
FUNCIÓ/CATEGORIA
Encarregat

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA (en anys i en la
categoria o funció requerida)
5 anys o més d’experiència EN LA
TASCA
A
DESENVOLUPAR,
havent realitzat al menys 2 obres
similars

DEDICACIÓ
(en %)
100%
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Arquitecte Tècnic

Arquitecte tècnic o
equivalent, o enginyer
tècnic o superior

5 anys o més d’experiència com a
CAP D’OBRA o com a CAP DE
PRODUCCIO, havent realitzat
almenys 2 obres similars

50%

Acreditació: (titulació, currículum, detallant l’experiència requerida avalats per almenys 3 certificats de
bona execució o altre mitjà alternatiu. En aquest supòsit l’ajuntament efectuarà les comprovacions que
consideri oportunes).
En el cas que l’adjudicatari sigui dels tres lots, o del lot 1 i del lot 3, o del lot 2 i del lot 3, caldrà dos
encarregats amb dedicació del 100% i un arquitecte tècnic al 100%.

8.4.- Subcontractació, certificats dels licitadors i altres declaracions a especificar pels licitadors.
-

Declaració menors. Es requereix als licitadors la presentació de la declaració responsable de
protecció dels menors Annex 1.A.; en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de
15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, per tal de garantir la protecció dels menors.
Acreditació: El certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals s’exigirà al primer classificat
per a tot el personal propi i/o subcontractat que s’adscrigui a l’obra.

-

Certificació que la gespa que s’ofereix compleix els criteris de control de qualitat FIFA Quality
PRO.

-

Mesures mediambientals, Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
L’empresa licitadora haurà de presentar un certificat que acrediti la sostenibilitat referent a la
salut i el medi ambient en els productes que dissenya i fabrica, com ara el Cradel to cradel o
similar, i aportar un certificat que constati que tots els seus components son reciclables, aquest
serà emès per un laboratori acreditat oficialment a tal efecte i compleix amb la Norma EN
15343:2007 de traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de
plàstics reciclats.

9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació son tots criteris avaluables
amb formules, segons el detall següent per lots:
LOT 1, LOT 2 i LOT 3
Criteris de valoració automàtics (100
punts)

Punts

Valoració

1. Oferta econòmica

65

Formula

2. Reducció termini execució

35

Automàtic

1. Oferta econòmica (65 punts)
Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri
és la següent:
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On Pmax és la puntuació màxima i són 65 punts.
La Bmax serà la baixa en % que ofereixi el licitador respecte al preu tipus. És a dir, l'oferta més barata
d’entre les acceptades en la licitació.
Bi és la baixa en % que ofereixi el licitador respecte al preu tipus, de l’oferta que es puntua.
n s’estableix en 2.
Justificació de la fórmula proposada: la fórmula de càlcul que s’estableix per aquest concurs és una
de les utilitzades per concursos per l’IDAE. Amb n=1 seria la utilitzada normalment en les licitacions per
l’Ajuntament. Per tal de garantir una proporcionalitat molt més adequada, s’ha establert n=2. Aquesta
fórmula és molt més proporcional per aquests tipus de concursos, no provocant una diferència excessiva
de puntuació en petites diferències de preu.
Totes les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals.
Justificació de l’oferta:
La quantitat indicada en la taula de l’apartat 4 com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu
o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà
exclosa.
Les ofertes econòmiques hauran de detallar, per separat, la quantia corresponent al preu del contracte, i
la quantia corresponent a l'IVA.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte en preu mensual i preu total
pels 96 mesos, tal i com s’especifica a la taula de l’apartat 4.
En la part detallada del pressupost s’especificarà el preu unitari de cada element a subministrar. Aquests
preus unitaris no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que seran contractuals
i serviran de base per a la liquidació dels subministres que finalment es realitzin.
El licitador ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic. Per fer-ho caldrà utilitzar l’arxiu
TCQ adjunt a aquest informe. També haurà de presentar el pressupost en format PDF
Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada equipament i les
despeses associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als
convenis existents.
-

Els licitadors hauran de revisar el Plec de Prescripcions Tècniques en la seva totalitat per tal
d’emetre la seva oferta. En conseqüència amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors
coneixen i accepten el plec, assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots el seus
elements i descripcions, tant de la part gràfica com de la memòria, el pressupost i el annexos.

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant, es valoraran amb 0 punts les ofertes
que: Efectuïn baixa sobre l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar i/o
d’abonament íntegre del projecte següents:

LOT 1
CAPITOL 01.05 VARIS
PPAUX10MC u Partida alçada a justificar durant l’execució destinada a imprevistos

________________________________________________
2.000 1 2.000,00
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PPAUX11MC 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi
basic i pla de seguretat.
________________________________________________
2.720,27 1,00 2.720,27

LOT 2
CAPITOL 01.05 VARIS
PPAUX10MB 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi
basic i pla de seguretat.
________________________________________________
2.127,10 1,00 2.127,10

LOT 3
PPAUX10MB u Partida alçada a justificar durant l'execució destinada a imprevistos

________________________________________________
5.000,00 1 5.000,00

PPAUX11MB 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi
basic i pla de seguretat.
________________________________________________
3.165,00 1,00 3.165,00

2. Reducció termini execució (35 punts)
Es valorarà la reducció del termini màxim d’execució del subministrament i la instal·lació dels elements
especificats a les memòries segons la següent taula:

Puntuació
35 punts

Reducció del termini en dies naturals
10 dies

5 dies

X

10 punts

X

Justificació:
Cal presentar el pla de treball i motivar mitjançant una declaració responsable els motius pels quals
s’entén que l’empresa licitadora pot reduir el termini del contracte (existència d’estoc, recursos propis
que faciliten els terminis, etc..)

10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL

SI.
Es consideraran, en principi, com anormals les ofertes inicialment admeses i considerades vàlides que
es trobin en els següents supòsits:
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 Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 25% respecte el
pressupost de licitació.
 Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 20% a l’altra oferta.
 Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 15% de la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
Pels criteris de rebuig s’estarà als previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.

11. GARANTIA DEFINITIVA

Es considera innecessària la garantia definitiva pel tipus de contracte, en el qual el pagament es realitza
mes a mes durant 8 anys previ lliurament i recepció dels bens. Aquesta garantia és independent del
termini de garantia dels elements subministrats..

12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

No s'admet.

13.- SUBCONTRACTACIÓ
LOT 1, 2 i 3.
Es permet la subcontractació dels diferents treballs que l’adjudicatari consideri necessari.
Pel que fa a la subcontractació s'han d'aplicar les disposicions establertes per l'article 215 i 216 de
l’LCSP. Així mateix, en l'escrit en què es comuniqui a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el
subcontracte s'han d'expressar, a més dels requisits establerts en el precepte citat, les condicions
tècniques del titular del subcontracte. En qualsevol moment, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
pot exigir al contractista la presentació dels documents contractuals que lliguen els titulars del
subcontracte amb l'empresa principal.

14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC,
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE:
LOT 1, 2 i 3
Les establertes al Plec de Clàusules administratives Particulars (PCAP)
Les empreses contractistes han de garantir una gestió de residus responsable pel medi ambient i estar
correctament inscrites com a productors i generador de residus. Les empreses, un cop hagin realitzat el
subministrament, hauran de presentar declaració responsable conforme la gestió de residus ha estat
executada convenientment.
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15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Obligacions específiques per aquest contracte:


Assegurances. El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un
import mínim de 500.000€ mínim per accident, durant els 8 anys del contracte.



L’adjudicatari dins del termini màxim de 5 dies a comptats des de la data de formalització del
contracte ha de presentar al responsable del contracte un programa detallat del procés
d’instal·lació i col·locació dels elements a subministrat i declaració responsable o documentació
acreditativa conforme la gespa tindrà una garantia mínima de 8 anys.



Treball en dies festius: El licitador haurà de preveure l’organització dels recursos necessaris per
executar el subministrament i muntatge, la col·locació i el servei de manteniment en el termini
establert. Sempre, amb les necessàries condicions de seguretat i eficiència. Si el termini no
permet l’execució dels treballs, treballant nomes dies laborables, l’adjudicatari preveurà tors els
recursos i adoptarà els torns de treball necessaris per aconseguir arribar al termini establert
treballant en dies festius, sempre que el possible sobrecost per treballar en aquest dies tinguin
conferència amb la legislació laboral existent. Dins del preu ofert estaran incloses totes les
despeses corresponent als majors costos que es puguin derivar amb motiu de la realització
d’hores extraordinàries i treballs en dies festius necessaris per complir el programa de treball i
els terminis acordats amb el present document.



Executar els assajos de control de qualitat que escaiguin i garantir la qualitat del material
subministrat i la seva instal·lació, fins a un màxim d’un 1,5% del pressupost de licitació per a
cada lot.



Els materials arrendats a l’ajuntament seran titularitat de l’empresa adjudicatària, essent les
despeses que es derivin per tal concepte a càrrec de l’empresa adjudicatària i haurà d’executar
les tasques de manteniment indicades al PPT.



3 anys abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar el certificat
d’Homologació conforme encara compleix la norma EN 15330-1 per un laboratori certificat, per
tal de continuar amb el pagament del contracte.
Serà responsabilitat del contractista assumir els treballs necessaris derivats del no compliment
de la norma EN 15330-1, que haurà de realitzar en el menor termini possible acordat amb el
responsable del contracte i el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Aquests treballs de condicionament de la gespa no representaran cap despesa
addicional per a l’Ajuntament.

 El responsable del contracte requerirà al contractista, amb un minim de 3 anys abans de la
finalització del mateix, la desinstal·lació dels elements subministrats. En el seu cas, el cost de la
desinstal·lació, que haurà de ser pel total del material subministrat anirà a càrrec exclusivament
del contractista. Si requerit aquest, el contractista no respon en el termini màxim de 15 dies , es
podrà optar, una vegada finalitzat el contracte, entre el constrenyiment o l’apropiació dels
elements existents sense cap cost per l’ajuntament

16.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES
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NO,

17.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

SI es preveu modificació.

Lot 1 .Pressupost
licitació
226.988,45 €

Percentatge
modificació
11,01%

Modificacions

Total

25.000 €

251.988,45 €

Lot 2. Pressupost
licitació
211.837,37 €

Percentatge
modificació
11,80%

Modificacions

Total

25.000€

236.837,37€

Lot 3. Pressupost
licitació
279.865,99 €

Percentatge
modificació
8,93%

Modificacions

Total

25.000€

304.865,99€

A causa de l’ús exhaustiu dels tres camps de futbol, per les grans dimensions d’aquets no és fàcil poder
fer les comprovacions necessàries per saber amb exactitud l’estat de la base asfàltica actual en tot el
recinte de joc fins la retirada de la gespa.
Per aquest motiu, fins la retirada de la gespa no es podrà veure amb exactitud l’estat del paviment i per
tant és necessari preveure una modificació si hi ha algun problema de la base on col·locar la nova gespa
artificial. En qualsevol cas, per tramitar la modificació s’aplicaran els preus establerts al PPT aplicant la
baixa ofertada pel contractista. En cap cas aquesta tramitació podrà suposar la fixació de preus nous.

18.- PREUS CONTRADICTORIS./ REVISIO DE PREUS

NO.

19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT

La facturació d'aquest contracte es realitzarà semestralment, després del lliurament i instal·lació
d'aquest i comprovació per part del responsable del contracte de la correcta instal·lació del material
subministrat.
La factura serà revisada i haurà de ser acceptada pel responsable del contracte, que podrà ajornar el
pagament en el cas, refusar el pagament en el cas que no s’hagi executat el manteniment de conformitat
al contracte.
Els pagaments es realitzaran amb la presentació d’una única factura amb els dos conceptes inclosos, la
quota de l’arrendament i la quota del manteniment. Cadascuna de les factures es correspondrà amb la
setzena part del preu ofertat i efectivament executat del corresponent lot.
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20 .- PENALITZACIONS

Es tindrà en compte possibles penalitzacions per demora establertes a la clàusula general del PCAP

21- TERMINI GARANTIA

No

22- PER CONTRACTES DE SERVE´IS. SUBROGACIÓ.

No

23.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS MUNICIPALS RESPONSABLES

Responsable
Del contracte

De la partida

Pilar Cortés
Alvaro Llaveria
Emma Marin
Gemma Fernàndez

Càrrec

e-mail

Arquitecta Tècnica
cortespp@gramenet.cat
Arquitecte Tècnic
llaveriasa@gramenet.cat
Arquitecta Tècnica
marinme@gramenet.cat
CAP del Servei de
Gestió Econòmica i fernandeztg@gramenet.cat
Administrativa

Signatura electrònica
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Ext.
Telefònica/mòbil
3254 / 619939519
3553 / 627702592
3514 / 682570885
3600

