Exp. 333/2021

CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ “PARC DE L’AIGUA” DE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE

D'una part, Marc Verneda Urbano, alcalde de l’Ajuntament de Sentmenat, actuant en
nom i representació del mateix, assistit del secretari de la Corporació Gonzalo Lluzar
López De Briñas que dóna fe de l'acte.

En sessió de data 10 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar
l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l’execució
de les obres del Projecte d’urbanització “Parc de l’Aigua” de la plaça 1 d’octubre de
Sentmenat, així com el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i Plec de
prescripicions tècniques (PPT), amb un pressupost base de licitació de 458.454,76
euros (IVA inclòs).
Per decret d’Alcaldia 2021-0417 de data 30 de març de 2021, ratificat en Junta de
Govern Local de data 15 d’abril de 2021, s’ha adjudicat el contracte de l’execució de
les obres del Projecte d’urbanització “Parc de l’Aigua” de la plaça 1 d’octubre de
Sentmenat, a l’empresa CURNAL INVEST, SL, amb NIF B65176307, i preu
d’adjudicació (IVA exclòs) 331.367,12 €, sense IVA, més 69.587,10 € en concepte
d’IVA al 21%, essent el total de 400.954,22 €, la part dispositiva del qual es transcriu a
continuació:

””

Primer. Declarar la validesa i assumir els actes duts a terme per la Mesa de
contractació de 10 de març d’enguany del contracte de referència.
Segon. Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses d’acord amb
l’acta de Mesa de 10 de març.
Tercer. Adjudicar el contracte administratiu de l’execució de les obres del Projecte
executiu d’urbanització “Parc de l’Aigua” de la plaça 1 d’octubre de Sentmenat, a
l’empresa Curnal Invest, S.L., amb NIF B65176307, pel preu ofertat de 331.367,12
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MANIFESTEN

CONTRACTE

Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a l’atorgament
d’aquest contracte i

Número: 2021-0001 Data: 15/04/2021

D'una altra part, Enric Honorato González, amb NIF *****00**, en representació de
l’empresa CURNAL INVEST, S.L., amb CIF B65176307, amb domicili al carrer Portal
Nou, núm. 39, 2-3 de Terrassa, i amb adreça electrònica a efectes de notificacions
curnal@curnal.es, segons consta acreditat al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de Catalunya.

-

-

-

Peça tipus Toeguard, o equivalent: Protecció dels peus descalços per possibles
cops contra el sistema de fixació dels jocs. Material: elastòmer. De gran
durabilitat, anti-vandàlic i resistent als productes químics i raigs UV. Disponible
en 1 o 2 peces.
Peces tipus Seeflow, o equivalent: peces que creen reflexes de colors en
contacte amb l’aigua i el sol. Material: polímer, fabricat en un 40% amb
materials reciclats. Resistent als impactes, als productes químics i als raigs UV.
Peces tipus Turntec, o equivalent: permeten la rotació de 360º, sense topalls
mecànics que impedeixen el gir. Ajustables per a controlar on comença i acaba
el raig d’aigua. Fàcils d’usar per a nenes i nens de totes les edats. Màxima
durabilitat (aliatge de coure sense plom), resistents a la corrosió i als productes
químics.

Número: 2021-0001 Data: 15/04/2021
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A) MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DE LA VORADA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ PREVISTA EN PROJECTE (“PEÇA GUAL ICS NUEVO”) PER VORADA
DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, ACABAT FLAMEJAT. Segons descripció i
preus descrits
B) MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DE LA VORADA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ PREVISTA EN PROJECTE (“VORADA P-3”) PER VORADA DE PEDRA
GRANÍTICA GRIS QUINTANA, ACABAT FLAMEJAT. Segons descripció i preus
descrits
C) MILLORA CONSISTENT EN LA INCORPORACIÓ DE VORADA RECTA DE PEDRA
GRANÍTICA GRIS QUINTANA, ACABAT FLAMEJAT, EN EL FRONTAL DE
L’ESCENARI I EN EL FRONTAL I MURET LATERAL DE LA RAMPA D’ACCÉS A
L’ESCENARI. Segons descripció i preus descrits
D) MILLORA CONSISTENT EN LA INCORPORACIÓ DE LLOSES DE PEDRA
GRANÍTICA GRIS QUINTANA, ACABAT FLAMEJAT, PER A LA FORMACIÓ DEL
GRAONAT DE L’ESCALA D’ACCÉS A L’ESCENARI. Segons descripció i preus
descrits
E) MILLORA CONSISTENT EN LA INCORPORACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
NATURAL DE PÒRFIR PATAGÒNIC. INCLOU PECES ESPECIALS DE PAVIMENT
TÀCTIL DIRECCIONAL (PTI) EN L’EXTREM SUPERIOR DE LA RAMPA I ESCALA
D’ACCÉS A L’ESCENARI, I PECES ESPECIALS DE PAVIMENT TÀCTIL DE
BOTONADURA. Segons descripció i preus descrits
F) AMPLIACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
Assistència tècnica en el tancament de la temporada d’estiu del 1º any i preparació per
a l’hivern
Assistència tècnica en l’obertura de la temporada d’estiu del 2º any
G) MATERIAL DELS FELTRES D’AGUA (“BOQUILLES”) DELS JOCS D’AIGUA EN
ALÇADA: Feltres d’aigua (“Boquilles”) dels Jocs en alçada d’acer inoxidable
H) CABAL DELS FELTRES D’AGUA (“BOQUILLES”) DELS JOCS D’AIGUA EN
ALÇADA: Feltres d’aigua (“Boquilles”) amb opció de baix cabal
I) MILLORA EN EL CONTROLADOR DEL PARC DE L’AIGUA: SÍ inclou la funció per a
la gestió del vent
J) MILLORA EN EL CONTROLADOR DEL PARC DE L’AIGUA: SÍ inclou la funció per a
la gestió de la temperatura.
K) MILLORA CONSISTENT EN LA INTEGRACIÓ DELS SEGÜENTS ELEMENTS:

CONTRACTE

euros, sense IVA, més 69.587,10 euros en concepte d’IVA al 21%, essent el total de
400.954,22 euros, amb les següents millores ofertades:

-

-

L) CERTIFICAT D’EMPRESA INSTAL.LADORA DE PARCS INFANTILS O ÀREA DE
JOCS PÚBLICS CONFORME NORMA UNE-EN 1176: Empresa que estigui en
possessió del certificat, essent titular, d’empresa instal.ladora de parcs infantils o àrea
de jocs segons la norma UNE-EN 1176.
M) CERTIFICAT DE QUALITAT EN LES SOLDADURES: Empresa certificada segons
norma EN1090
N) REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ establert en els plecs de clàusules: 4
setmanes
O) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA establert en els Plecs de Clàusules
Administratives: 4 anys per a cadascun dels supòsits recollits:
A) Obra, en general
B) Jocs d‘Aigua i instal.lacions complementàries.
Quart. Disposar la despesa per import de 400.954,22 euros (IVA inclòs) en favor de
Curnal Invest, S.L., amb NIF B65176307, en concepte de pressupost d’adjudicació del
contracte de referència, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 410-1530-63200 del
Pressupost vigent
Cinquè. Requerir a l’adjudicatari perquè lliuri el Pla de Seguretat i Salut, abans de la
formalització del contracte, segons estableix la clàusula 3.3 del Plec de clàusules
administratives.
Sisè. Requerir a l’adjudicatari perquè presenti el Programa de Treball, en el termini
màxim d’una setmana, comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte,
segons estableix la clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives.
Setè. Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte en un termini de deu dies hàbils a comptar del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació mitjançant signatura electrònica, per part del representant
legal de l’empresa, des del portafirmes de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Sentmenat.
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-
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-

Sistema d’anclatge tipus Safes Wap, o equivalent: Permet substituir/canviar uns
jocs per uns altres sense modificar tota la infraestructura. Base d’acer
inoxidable.
Peça tipus Activator Play Start, o equivalent: Permet l’activació del jocs d’aigua
només quan és necessari, permetent l’estalvi d’aigua corresponent. Integra una
senyal lumínica per a alertar quan l’activador està en ús. Fabricat en acer
inoxidable, durable i anti-vandàlic. Sense peces mòbils. De baix voltatge i fàcil
maneig per a nenes i nens de totes les edats i capacitats.
Feltre d’aigua (“Boquilla”) tipus LineFlow, o equivalent: Permet orientar amb
precisió el raig d’aigua gràcies a la seva esfera de llautó interna. Màxima
durabilitat (aliatge de coure sense plom).
Peça tipus Podspray, o equivalent: Un cop es pressiona, s’envia aigua a una
altre feltre d’aigua (“boquilla”) en el mateix joc, permetent combinar diferents
raigs d’aigua i jocs. Màxima durabilitat (aliatge de coure sense plom).
Peça tipus Playsafe Drain, o equivalent: Embornal especial d’acer inoxidable
dissenyat per a parcs d’aigua sense profunditat. Pintura superficial anti-lliscant.
Peça tipus Twirltec Mechanism, o equivalent: Sense fricció. Sistema de triple
coixinet.

CONTRACTE

-

Vuitè. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat.
Novè. Notificar la present resolució a tots els licitadors.
Desè. Ratificar la present resolució en la següent sessió de Junta de Govern Local que
es celebri.

””

PACTEN

Per tot allò que no es trobi als plecs i documents esmentats, s’estarà als preceptes de
la Llei 9/2017 (LCSP), de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Segon.- El preu del contracte és l’ofert pel contractista de 331.367,12 euros, més
69.587,10 euros en concepte d’IVA al 21%, essent el total de 400.954,22 euros, que
será abonat conforme als criteris establerts a la clàusula 2.4 del plec de clausules
administratives aprovat.
Tercer.- Per al compliment d’aquest contracte, s’ha constituït en favor de l’Ajuntament
una garantia definitiva per import de 16.568,36€ en forma d’assegurança de caució.
Aquesta garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment
dels terminis de garantia establerts a la clàusula 2.9) del Plec de clàusules
administratives, ampliats en 4 anys més per a cadascun dels supòsits recollits, d’acord
amb la proposta realitzada per l’adjudicatari.
Quart.- La durada màxima del contracte és de dotze setmanes, d’acord amb la
proposta realitzada per l’adjudicatari, a comptar des de la data de comprovació del
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En cas
contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres. El
contracte no serà prorrogable, de conformitat amb la clàusula 1.5) del plec de
clàusules administratives.

Número: 2021-0001 Data: 15/04/2021

-

Plec de clàusules administratives particulars aprovat en sessió Junta de
Govern Local de data 10 de febrer de 2021 i al Projecte executiu d’urbanització
“Parc de l’Aigua” a la Plaça de l’1 d’Octubre, redactat per Santamaria
Arquitectes S.L.P., aprovat definitivament en Junta de Govern Local, en sessió
de data 10 de febrer de 2021, quins continguts manifesta l’adjudicatari
conèixer, acceptar i obligar-se a complir íntegrament.
Oferta i millores proposades i acceptades segons decret d’adjudicació a dalt
reproduït.
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CONTRACTE

Primer.- L’empresa CURNAL INVEST, S.L., adjudicatària del contracte, es compromet
a l’execució de les obres del Projecte d’urbanització “Parc de l’Aigua” de la plaça 1
d’octubre de Sentmenat, amb plena subjecció a:

Cinquè.- L’incompliment de les obligacions que corresponen al contractista, en virtut
del que disposa la LCSP, els plecs de clàusules i documents que regeixen la
contractació i la proposició del contractista, durà a la imposició a aquest de les
penalitzacions previstes a la clàusula 2.6) i 2.7) del plec de clàusules administratives
particulars.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament de Sentmenat. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
Novè. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte, sorgissin qüestions entre
l’Ajuntament de Sentmenat i el contractista, es sotmetran, una vegada esgotada la via
administrativa, als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
I amb prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document electrònicament,
fent constar que a aquest document s’entenen annexats els plecs de condicions que el
regeixen expressament acceptats, en el dia de la data, de tot el que, com a Secretari,
en dóno fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Vuitè.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com el Reglament Europeu Protecció de Dades (RGPD), (UE)
2016/679.

CONTRACTE

Setè.- El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials,
necessaris i suficients per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les
condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a
plena satisfacció de l’Ajuntament.

Número: 2021-0001 Data: 15/04/2021

Sisè.- L’adjudicatari està obligat a complir totes les obligacions d’origen legal, en
matèria laboral, de Seguretat Social, riscos laborals, seguretat i higiene en el treball,
d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció mediambiental i
altres encara que no s’expressin d’una forma concreta en aquest contracte, quedant
l’Ajuntament alliberat de qualsevol responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades obligacions per part del contractista.

