INFORME TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS QUE REGIRAN
EL CONTRACTE DE SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DEL
PAVELLÓ DE LA RIERA SECA (FASES 1A + 1B) DE MOLLET DEL VALLÈS
EXP: Núm. TEO: X2022014971
A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte és contractar els serveis de:
- Direcció d’execució, i
- Coordinació de Seguretat i Salut
De les obres de reforma i rehabilitació del Pavelló de la Riera Seca (fases 1a + 1b) de Mollet del
Vallès amb mesures de contractació sostenible.
Es requereix la titulació d’arquitecte tècnic o enginyers tècnics segons especialitats.
Les tasques a realitzar seran les següents:
Fase 1: Treballs previs
- Supervisar i coordinar, conjuntament amb el director de les obres, la Planificació d’obres amb el
contractista.
- Realitzar la documentació prèvia, acta de replanteig de les obres.
- Impulsar l’execució del pla de seguretat del contractista adjudicatari de les obres.
- Realitzar l’informe de proposta d’aprovació de pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i
les modificacions introduïdes en el mateix, per facilitar la seva aprovació a l’administració.
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: al prendre les decisions
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
vagin a desenvolupar-se de forma simultània o successiva, i al fer l’estimació de la durada
requerida per l’execució dels diferents treballs o fases de treball.
Fase 2: Treballs de seguiment i control d’obres
- Fer el seguiment temporal i econòmic de la marxa de les obres incloses al projecte.
- Controlar l’execució de les obres incloses al projecte.
- Dirigir l’execució de les obres segons projecte d’execució, llevat d’esmenes dels tècnics de
l’ajuntament encarregats del seguiment de les mateixes.
- Complimentar degudament i al dia el Llibre d’Ordres de l’obra que podrà fer referència a actes
degudament signades.
- Redactar les actes després de cada visita d’obres, degudament signades.
- Realitzar el seguiment del compliment del Programa de Control de Qualitat, que anirà a càrrec
del contractista adjudicatari.
- Controlar la realització les certificacions d’obra mensuals, seguint les següents directrius:
1. Les certificacions seran mensuals i segons la llei 9/2017.

-

-

2. Les certificacions es presentaran amb els models de l’ajuntament de Mollet del Vallès,
facilitats pels tècnics de la secció d'Obres i Infraestructures.
3. Les certificacions mensuals de l’obra hauran de tenir la conformitat de l’adjudicatari i el visti-plau del tècnic de la secció d’Obres i Infraestructures encarregat del seguiment abans de la
seva entrada per registre.
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i subcontractistes i treballadors
autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es
recullen en l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es refereix l’article
10 d’aquest Reial Decret.
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscs Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

Fase 3: Liquidació de les obres
- Assessorament a la direcció d’obres en les seves tasques de liquidació i recepció.
Fase 4: Recepció definitiva de les obres
- Realitzar una inspecció d’obra, conjuntament amb la direcció facultativa, abans de la recepció
definitiva de les mateixes.
- Dictaminar i coordinar les mesures de seguretat adients per realitzar els repassos d’obra que la
direcció facultativa acordi amb l’empresa contractista.
Durant l’execució de les obres, aquests els tècnics de la secció d’Obres i Infraestructures es reserven la
facultat de realitzar les inspeccions que creguin oportunes, o al seu acabament, mitjançant el seu propi
personal o els tècnics que a tal efecte es designin.

A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquest servei:
Es requereix la prestació dels Serveis de Direcció d’execució i Coordinació de seguretat i salut
de les obres de Reforma i Rehabilitació del Pavelló de la Riera Seca (fases 1a + 1b), d’acord amb
els respectius projectes executius.
Les actuacions previstes són:
FASE 1A
L’àmbit de l’obra és la coberta, la pista poliesportiva i la grada. Les actuacions previstes són les següents:
o Nova conformació de coberta sobre la coberta existent i substitució dels seus elements secundaris
de protecció i estanqueïtat. Formació de la coberta mitjançant el sistema Deck.
o

Recrescut del perímetre exterior de tota la coberta per permetre el retorn de la làmina
impermeable. Modificació del remat de tot el perímetre de la coberta existent.
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o
o

Millora de la il·luminació natural interior mitjançant la formació de nous lluernaris a coberta.
Formació de cel ras per a la millora del comportament acústic interior.

o

Substitució del paviment de la pista poliesportiva i el passadís perimetral

o
o

Reforma de les grades perimetrals, substitució dels graons i dels seients.
Reforma de l’escala de sortida d’emergència amb sortida a la Ronda de can Fàbregas.

o

Formació d’un sòcol per a la millora del comportament acústic de la pista poliesportiva

o

Millora de l’envoltant tèrmica de la façana amb substitució de les finestres existents

o
o

Substitució de l’enllumenat interior de la pista poliesportiva i la grada
Millora de la seguretat en cas d’incendi de la pista poliesportiva i la grada adaptant-lo a la
normativa vigent.

o
o

Substitució de les portes d’emergència existents
Millora del comportament acústic interior

o

Aplicació de pintura intumescent en estructura de coberta fins garantir una resistència al foc R30.

o

Pintat de les parets interiors

o

Substitució de la tanca perimetral de la pista de hoquei patins

o
o

Marcatge d’una pista de hoquei patins i una de futbol sala
Substitució de l’equipament esportiu

FASE 1B
L’àmbit del projecte queda delimitada per la primera crugia estructural del pavelló existent i una part de
la vorera del front nord-oest. Les actuacions previstes són les següents:
o Formació de nou volum de serveis de planta semi-soterrani, planta baixa i planta primera ocupant
la primera crugia estructural del pavelló existent
o

Ampliació de la planta baixa en el front nord-oest del pavelló existent per formació d’un nou
volum per accés, bar i terrassa exterior.

b) Justificació de no disposar dels mitjans humans i materials propis per a la prestació
d’aquest servei.
En aquests moments per la càrrega de tasques encomanades, els serveis tècnics no disposen del
mitjans humans i temporals per realitzar les tasques requerides.
c) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies del municipi ja que els ajuntaments són responsables de les Activitats o instal·lacions
culturals i esportives d’acord amb l’article 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Delegades
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d) Codi CPV
CPV 71221000-3 Serveis d’arquitectura per edificis
CPV 71520000-09 Serveis supervisió d’obres
CPV 71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat
CPV 71317200-5 Serveis de salut i Seguretat
CPV 71244000-0 Càlcul de costes, seguiment de costes
CPV 71247000-1 Supervisió del treball de construcció
A.3. Tramitació
Ordinària
Urgent
A.4. Procediment de contractació
Obert Simplificat
Restringit
Negociat
Altres:
Justificar elecció:
El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que dona compliment als principis
de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte.
A.5. Divisió en lots
SÍ. Número de lots:
NO
Motius per a la no divisió en lots:
Aquest contracte pretén contractar uns tècnics que dirigeixin l’execució de les obres i coordinin la
seguretat i salut de les mateixes. Aquests han de ser capaços de resoldre alhora la complexitat del
funcionament de la instal·lació esportiva i les obres a realitzar, amb la mínima afectació al
funcionament de la instal·lació.
Per garantir-ne la concordança i coherència, és necessari que el contracte es desenvolupi en un únic
lot.
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A.6. Durada del contracte
La duració del contracte serà des de l’inici del contracte d’Obra de la Fase 1a, fins la finalització
del termini de garantia de l’obra de la Fase 1b.
La durada prevista de l’obra de la Fase 1a és de tres mesos i la de la Fase 1b de sis mesos.
En cas de no executar-se la Fase 1b, la finalització del contracte serà la del termini de garantia
de l’obra de Fase 1a.
A.7. Possibilitat de pròrroga
SÍ.
NO.
A.8. Personal a subrogar
SÍ.
NO.
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
B.2. Pressupost base de licitació
B.2.a. PBL total
El PBL total és la quantitat de 66.973,42 euros
Concepte
Pressupost net
Import sobre el valor afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

55.349,93
11.623,49
66.973,42
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B.2.b. PBL desglossat per costos
El pressupost i altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació és el següent:
Costos
Director d'execució Fase 1a
Coordinació de seguretat i salut Fase 1A
Subtotal Fase 1a:

21.491,92
7.952,00
29.443,92

Director d’execució Fase 1b
Coordinador de Seguretat i salur fase 1b
Subtotal Fase 1b:

18.909,50
6.996,51
25.906,01

Total costos

55.349,93

La possible dilatació en el temps de les obres, no serà causa de revisions, ni reclamacions
econòmiques.
B.2.c. Costos ma d’obra
Els preus s’han obtingut tenint en compte l’últim Barem d’Honoraris del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya en funció del pressupost estimatiu de les obres i els darrers preus de
tècnics que s’han presentat a d’altres contractes de serveis.

B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, s’estableix en
55.349’93 euros, IVA exclòs.
B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària del pressupost municipal per l’exercici és:
F1
9330 63229 Edificis. Condicionament Equipaments Municipals.
O finançament amb subvenció DIBA
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C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Capacitat d’obrar
SÍ. Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors o enginyers de l’edificació. / Enginyers
segons especialitats i competències
NO.
C.2. Solvència
C.2.1. Solvència econòmica i financera
Criteri i mitjà d’acreditació:
Criteri:
Volum anual de negoci del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels cinc últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o de l’inici de les activitats de l’empresa
(en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d’un mínim de 82.500 €.
En el cas de persones físiques, tindran que disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals per un import igual o superior a 300.000 €.
Mitjà d’acreditació:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial
en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
S’acreditarà amb el certificat emès per l’asseguradora, en el qual constin els imports i riscs
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, que haurà d’estar vigent fins a la fi del termini
de presentació d’ofertes, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte.
Justificació:
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El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha de permetre
més participació respecte a la limitació que representa el volum de negoci referenciat a l’àmbit
de l’objecte del contracte.
C.2.2. Solvència tècnica o professional
Criteri i mitjà d’acreditació:
Cada licitador tindrà de presentar una relació de treballs realitzats de similar característiques
(Direcció d’execució i/o coordinació de seguretat i salut de Reformes d’equipaments) que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el curs dels darrers tres anys, per un import total
(sumatori dels honoraris) de 25.000 € IVA exclòs, amb identificació dels equipaments reformats.
Els licitadors no podran acreditar la solvència mitjançant l’acreditació de la classificació
empresarial per no correspondre’s el codi del CPV a cap grup o subgrup de classificació, de
conformitat amb l’article 37 i l’annex II del RGLCAP.
Justificació:
Presentació i acreditació mínima establerta per la Llei 9/2017 que ha de permetre la participació
de la petita i mitjana empresa, però amb l’exigència d’un personal tècnic amb formació i
experiència per a garantir una execució de qualitat dels treballs. Degut a les modificacions
funcionals i estructurals sofertes per l’edifici en el transcurs de la seva vida, es considera
necessària l‘expertesa sol·licitada.
D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 15 punts.
1.1. Oferta econòmica: es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 5 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es valoraran de
forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició econòmica” del
PCAP
Puntuació= 5 punts x (PBL-POV) / (PBL-POA)
On;
PBL = Pressupost base de licitació
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POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa
Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals
1.2. Experiència dels tècnics a contractar: Direcció d’execució d’obres de similars
característiques de les previstes de l’obra a dirigir. Fins 10 punts:
S’atorgarà 2 punts per cada obra executada de característiques similars al contingut de l’encàrrec
(Direcció d’execució i/o coordinació de Seguretat i Salut d’obres de rehabilitació o reforma
d’equipaments d’ús públic)
Per a assolir els punts caldrà:
1.2.1 Presentar un quadre amb un màxim de 10 obres executades amb indicació dels apartats
següents: noms dels equipaments, imports de les obres executades sense IVA, superfícies obres
executades, dates de finalització de les obres, municipis i promotors:
Obres de similars característiques
Núm.

Nom
de
l’equipament

Import de
l’obra sense
IVA

Superfície
de
l’actuació

Data
recepció
l’obra

de
de

Municipi

Promotor

Certificat de bona execució
de les tasques signat pel
promotor

1.2.2. Presentar certificats de bona execució de cadascuna de les obres executades del quadre de
l’apartat anterior, signats pels promotors públics o privats;
1.2.3. Que el sumatori dels imports i de les superfícies d’actuació sigui com a mínim l’import i
superfície del previst al PPT (PEC 1.545.707,78 € euros i 2.167 m2 de superfície).
L’Òrgan de contractació i els seus serveis assistents podran en qualsevol moment comprovar la
veracitat de la informació declarada pels licitadors.
Justificació:
Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, pel que a major
baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa.
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Ponderació dels criteris d’adjudicació:

De valoració automàtica

Criteris
1. Oferta econòmica
2. Experiència dels tècnics
Totals

Punts
5
10
15

%
33,33 %
66,66 %
100%

D.2. Oferta anormalment baixes
1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris
següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents
a l'oferta econòmica sigui superior al 90 % de la puntuació total establerta per a aquests criteris
en el Plec.
1.2. Si concorren dos licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris
següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents
a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra oferta per aquests
mateixos conceptes.
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només es
tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris
següents:
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a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació dels apartats
3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents
a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes
les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta
econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors
absoluts.
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només es
tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.
1.4. Exemple i passos per arribar al càlcul de l’apartat anterior:
a). Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri preu, que
es valora a l’apartat a):
P1+P2+P3,
sent,
P1=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 1
P2=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 2
P3=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 3
b) Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3):
MA = ((P1+P2+P3))/3
c) Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana aritmètica
(MA) i la puntuació obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor absolut:
D1= │MA-P1│
D2= │MA-P2│
D3= │MA-P3│
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d) Calcular la desviació mitjana (Dm):
Dm = ((D1+D2+D3))/3
Si P1, P2 o P3 > MA + Dm

oferta anormal segons apartat b)

Si P1, P2 o P3 ≤ MA + Dm

no es oferta anormal segons apartat b)

D.3. Comitè d’experts
NO
SÍ
D.4. Composició de la mesa de contractació
CÀRREC
Presidència
Vocals

Secretaria

TITULAR
SUPLÈNCIA
El cap del Servei de Contractació TAG de Contractació i Compres
i Compres.
Cap de servei de Territori
Cap de secció d’Obres i Infraestructures o
tècnic que el substitueixi.
Secretaria municipal
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès nomenat
per
resolució de la Direcció General
Interventora municipal
d’Administració Local en data 15 de febrer de
2018 o personal que el substitueixi.
El cap d’Unitat Administrativa La cap d’Unitat de Compres
de Contractació

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte
Les factures s’expediran:
mensualment
amb un pagament únic
altres mitjans. Segons percentatge de certificacions d’obra de cada una de les fases.
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L’execució del contracte es desenvoluparà per fases, (segons es detalla en el PPT) de forma que les
factures s’emetran a la finalització de cadascuna d’aquestes, a raó dels següents percentatges referits
al total del contracte:
Direcció d’execució
de la Fase 1a

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.
Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut
de la Fase 1a

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.
Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Direcció d’execució
de la Fase 1b

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.
Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut
de la Fase 1b

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.
Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista:
- Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat exigibles.
- Assumir la responsabilitat total de danys i perjudicis que, en l’execució del servei, es puguin
ocasionar. Amb aquesta finalitat, el contractista haurà d’acreditar l’existència, abans d’inici
del servei, de la cobertura mínima de 300.000,00 euros, per emparar aquest risc, mitjançant
l’oportuna pòlissa d’assegurances per responsabilitat civil que haurà de contractar per cobrir
les activitats realitzades, tant als equipaments com en les activitats fora d’aquells espais. El
contractista també haurà d’acreditar anualment el pagament.
- Prestar de forma directa el servei, amb la prohibició absoluta de cedir-lo. Es podrà
subcontractar tot seguint el preceptuat a l’article 215 de la LCSP.
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb allò a
què s'hagués compromès en la seva oferta.
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu
sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir amb
els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1 de la
LCSP).
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- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP).
b) Condicions especials d’execució del contracte
1. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes
en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la
LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals
recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP).
2. Comprovar que s’executa correctament l’aïllament de l’envolupant per tal de disminuir la
demanda energètica de fred i refrigeració de l’edifici.
3. Comprovar que es realitza correctament la reutilització i reciclatge de materials al final de
la seva vida útil.
4. Comprovar la utilització de materials amb marcatge ecològic.
5. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades
de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud
del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que
el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a
l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini
d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
6. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats a
favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
7. Supervisar que es conservin els elements que siguin possibles, així com el desmuntatge i
reutilització de materials existents.
c) Obligacions essencials del contractista
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat en tots els seus termes, en especial,
l’efectiva adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals o materials indicats en la seva
oferta, que com a mínim seran els definits a les prescripcions del PPT.
El canvi del responsable de l’equip de treball que no resulti del mutu acord, serà causa de rescissió
del contracte.
Qualsevol canvi en la resta de membres de l’equip tècnic i professional haurà d’ésser comunicat i
requerirà l’acceptació expressa per part de l’Ajuntament. El canvi no acordat de qualsevol membre
de l'equip serà tanmateix causa de rescissió del contracte.
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E.3. Penalitats
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment de les
obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents
Incompliment
No complir el compromís d'adscripció de mitjans
manifestat a l'oferta (article 76.2 de la LCSP)
No complir les condicions salarials dels treballadors
(article 122.2 i 201 de la LCSP)
No facilitar la informació relativa a les relacions laborals
objecte de subrogació (article 130.4 de la LCSP)
No complir els terminis parcials o total d'execució de les
prestacions (article 193.3 de la LCSP)
No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres
persones (article 196.1 de la LCSP)
No complir les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article
201 de la LLCSP
No complir alguna condició especial d'execució del
contracte, sempre que aquesta condició no hagi estat
qualificada com a causa de resolució (article 202.3 de la
LLCSP)
Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació
establertes a l 'article 215.2.b de la LLCSP
No comunicar les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament
(article 217.1 de la LLCSP)
No aportar la justificació del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la
LLCSP)

Caràcter
Greu
Greu
Greu
Lleu
Greu

Penalitat
5% del preu del contracte
10% Preu del contracte
8% Preu del contracte
Segons article 193.3 de la
LLCSP
10% Preu del contracte

Greu

10% Preu del contracte

Greu

10% Preu del contracte

Greu

50% del preu del
subcontracte

Greu

8% Preu del contracte

Greu

8% Preu del contracte

E.4. Termini de garantia
S’estableix el mateix termini de garantia de les execucions de les obres. S’iniciarà aquest
termini amb l’acta de recepció amb conformitat de l’obra.
No. Atès que és un contracte de resultat, no requereix garantia.
E.5. Responsable municipal del contracte
La responsable del contracte serà la cap del Servei de Territori, assessorada per la Secció d’Obres i
Infraestructures.
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E.6. Responsable tècnic del contractista
SÍ
NO
E.7. Modificacions previstes en el PCAP
SÍ
NO
E.8. Assegurança de responsabilitat civil
L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista haurà de ser
de 300.000,00 euros.
E.9. Possibilitat de cessió
SÍ
NO
E.10. Subcontractació
Hi ha tasques crítiques
No hi ha tasques crítiques
F. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El contractista ha de tenir accés a dades de caràcter personal el tractament de les quals és
responsabilitat de l’Ajuntament:
SÍ
NO

L’arquitecta d’Inspecció
de Serveis Territorials

El Coordinador de l’àmbit de Territori,
planificació urbanística i obres
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