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1.

ANTECEDENTS

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, és el pla adoptat per l’Assemblea General
de l’ONU a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. L’Agenda 2030 planteja un total de
17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb 169 metes que abasten les esferes
econòmica, social i ambiental, i regirà els programes de desenvolupament mundials durant els
pròxims anys.
Malgrat que els ODS no son jurídicament obligatoris, el govern municipal de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat els vol adoptar com a propis, utilitzant-los com a brúixola per
harmonitzar els objectius als compromisos mundials, adaptant l’abast i continguts dels ODS i
les seves metes al context local i a les seves competències (Pla estratègic municipal)
L’objectiu 3, Salut i Benestar, centra la seva atenció en la promoció d’hàbits i estils de vida
saludables. Una de les seves línies d’actuació és promoure la salut garantint la disponibilitat i
accessibilitat del conjunt de la població als equipaments esportius.
Es constata que el CEM L’Hospitalet nord pateix un gran número de patologies, sobretot a la
zona de les piscines. Per tal de garantir la continuïtat de l’activitat de l’equipament així com el
benestar dels usuaris, es considera necessari executar una sèrie d’actuacions de reparació,
adequació i millora.
Per tal de donar compliment a aquest objectiu, el Pla d’inversió Municipal (PIM) preveu
diferents actuacions a les instal·lacions i edificis de la ciutat, entre elles, aquest equipament. A
aquest efecte, s’ha redactat el “Projecte bàsic i executiu de reforç estructural del vas de piscina
i annexes del complex esportiu l’Hospitalet nord de l’Hospitalet de Llobregat”.
2.

EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
ESCOLLIDA.

Tal i com consta en l’esmentat projecte, l’objectiu és l’execució d’una sèrie d’actuacions de
reparació al CEM l’Hospitalet nord, que actualment presenta un evident deteriorament,
deficient per a l’ús esportiu.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per
realitzar aquesta actuació, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades, és la contractació amb tercers de l’obra esmentada tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte
als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de l’obra, suficient per donar resposta a
aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions més
eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada
mínima de l’obra de SIS (6) mesos.
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3.

OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE QUE MILLOR S’AJUSTA A LES NECESSITATS
DETECTADES

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte bàsic i executiu de
reforç estructural del vas de piscina i annexes del complex esportiu l’Hospitalet nord de
l’Hospitalet de Llobregat” i la modalitat de contracte és la d’obres.
45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
Considerant que la millor solució consisteix en contractar l’execució de les esmentades obres,
s’enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l’objecte
del contracte, que són rellevants i diferencials en la execució del mateix:
Fases:


Col·locació dels productes manufacturats.

Impactes socials:
 Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle
productiu.
 Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
Per la qual cosa, qualsevol millora social en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora
qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui
una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicació són els següents:


Criteris socials mitjançant la inclusió laboral de col·lectius desfavorables.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d’execució.
4.

JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que
les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat
requerida.
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5.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

Import total unitats d’obra (PEM)*................................... 465.581,59 €
Despeses indirectes (13%)*................................................. 60.525,61 €
Benefici estimat (6%)**....................................................... 27.934,90 €
TOTAL pressupost net IVA exclòs:..................................... 554.042,10 €
Tipus IVA: ....................................................................................... 21 %
Import IVA: ........................................................................ 116.348,84 €
TOTAL pressupost base licitació iva inclòs: ....................... 670.390,94 €
*
**

(Estimades per a realitzar les prestacions)
(D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner)

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és el de 670.390,94 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 554.042,10
euros, pressupost net i 116.348,84 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%.
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el
projecte executiu (document pressupost): Justificació de preus, quadre de preus 1 i quadre de
preus 2.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament
no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris
previstos en el projecte i realment executats.
Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a
l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.
En tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim
resultaran excloses per superar el tipus de licitació.
6.

IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL

Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi
íntegrament a l’exercici pressupostari de 2021.
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La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida que consta al certificat de retenció de crèdit
núm. 200042898, de data 29 d’octubre de 2020, emès per la Intervenció general, i resta
subjecte a l'aprovació de l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit amb finançament
afectat al pressupost de l'exercici 2021, d'acord amb l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, un cop
efectuats els treballs de liquidació i tancament comptable del pressupost de l'exercici 2020.

Mesos

Any

2021

Econòmic

6 mesos
(de 1/06/2021 a
31/11/2021)

6320011

Programa

3420

Total

Orgànic

07

Import net

%
IVA

Import IVA

Import total

554.042,10 €

21

116.348,84 €

670.390,94€

116.348,84 €

670.390,94€

554.042,10 €

Import total

670.390,94 €

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
7.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense
incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat és el següent:

Any
2021
TOTAL

8.

Pressupost net prestació
554.042,10 €
554.042,10 €

Pressupost net
modificacions amb
increment del cost
econòmic
110.808,42 €
110.808,42 €

VEC (suma pressupost +
modificacions)
664.850,52 €
664.850,52 €

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
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•
•

Criteri per preu:
Criteris qualitatius:

95%
5%

S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 5% per que es considera que
per tal de vetllar per la qualitat final de l’obra, és imprescindible la inclusió de criteris relacionats
amb els aspectes socials vinculats amb l’objecte del contracte.
En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent:
•

Automàtics

100%

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats.
8.1

Oferta econòmica (95 punts), que representa un 95% del total de puntuació

A la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 95 punts. A la oferta
corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes s’assignarà la
puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula:
(Ot - Oi)
Puntuació Oferta = 95 x -----------------------(Ot - Om)
Ot:
Oi :
Om:

Pressupost de licitació (€)
Oferta a puntuar (€)
Oferta més baixa (€)

(Ot - Oi):
(Ot - Om):
8.1.1

Baixa oferta (€)
Baixa oferta més econòmica (€)

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als
següents supòsits:
a) Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput
de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de
10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada
la baixa superior a 25 unitats percentuals.
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d) Quan concorrin quatre o més licitadors, , les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre
aquestes existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o
menys de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de las
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes de
menor quantia.
Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per
tal de que aportin la justificació de les seves baixes. La documentació requerida serà la
següent:
1.

Memòria justificativa
Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta que siguin susceptibles
de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que
es refereix als següents valors:
a)
b)
c)
d)

e)

L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el
mètode de construcció.
Les solucions tècnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per executar les obres.
La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.
El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus por sota de
mercat o que incompleixin l’establert a l’article 201 de la llei de contractes.
La possible obtenció d’un ajut d’Estat.

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar
gràfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i
tindrà com a màxim 3 pàgines a doble cara.
2.

Justificació detallada de les partides incloses a l’ANNEX 01

Per tal de poder valorar objectivament l’aplicació de les condicions especialment favorables
detallades a la memòria, les empreses licitadores hauran de justificar les seves baixes de forma
específica, utilitzant les partides que s’adjunten a l’ANNEX 1, incloses als quadres de preus que
integren el present contracte i que han estat escollides per a tal fi (aquestes justificacions
tindran només validesa a efectes de la valoració de la oferta).
La justificació es presentarà de forma independent per a cada partida inclosa al llista, i haurà
de complir les següents condicions:


La justificació es presentarà obligatòriament en base a la plantilla adjunta a l’ANNEX
02 (una justificació per cada partida). En el cas de materials i maquinària, la justificació
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de la rebaixa de preu haurà de venir documentada amb certificats de compromís del
subministrador degudament signats, que hauran de garantir el total del període
d’execució de les obres previst i que s’adjuntaran a la plantilla corresponent.


La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments (que hauran
d’estar justificats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu
de la partida.



El preu a justificar contemplarà tots els percentatges inclosos, excepte l’IVA:
- Despeses auxiliars
- Despeses indirectes
- Despeses generals
- Benefici industrial
Com a mínim, s’haurà d’aplicar un 6% de Despeses Generals i un 2% de Benefici
Industrial



3.

Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que
formin part de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment
d’aprovació d’aquests Plecs. En relació a la ma d’obra no podrà aplicar-se un preu que
estigui per sota del conveni col·lectiu del sector vigent (Conveni col·lectiu del sector de
la construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjançant Resolució
de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que
hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de l’Acord
de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la
construcció i obres públiques de la província de Barcelona).
Avaluació tècnica

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats als dos apartats anteriors, tant en
l’aspecte formal com en relació al contingut, implicarà la desestimació de la justificació i per
tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació.
La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri tècnic) de la disminució del preu
segons la baixa que ofereix i/o la incoherència entre l’oferta i la justificació presentada
implicarà la desestimació de la justificació, i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació.
8.2

Criteri social (5 punts), que representa un 5% del total de puntuació

Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o Empreses
d’inserció.
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S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la coresponsabilitat de les empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una
bona oportunitat de generar la inclusió de col·lectius més desfavorables.
Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim 1
treball, amb Centres Especials de Treball o Empreses d’inserció.
9.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert simplificat.
10.

CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES
EMPRESES

D’acord amb l’article 77 “Exigència i efectes de la classificació” de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic:
1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres de les Administracions Públiques
serà exigible i té efectes per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els següents
casos i termes:
a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros
serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista
d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la classificació de
l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb
categoria igual o superior a la exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de
solvència per contractar. Així, serà necessària la classificació del contractista.
Així doncs, d’acord amb l’article 25 i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar la classificació següent:

11.

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C
C

7
6

3
3

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.
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Un cop perfeccionat el contracte, en base a l’article 204 de la LSCP es preveu la modificació del
contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les següents causes:
a. Derivats de canvis en els materials o equips d’instal·lacions a emprar per tal
d’atendre a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica,
homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc.
b. Derivats d’afectacions a possibles serveis, elements soterrats i/o elements
encastats dels quals no es té constància
c. Derivats d’adaptacions constructives necessàries, detectades durant l’execució
de reparacions de patologies
Per a les modificacions previstes anteriorment, s’estableix un límit màxim de modificació del
20 % del preu del contracte.
11.1

Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o
pressupost del projecte licitat.
Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es
formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels
Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que
s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent.
Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa:
- QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE
- QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ,
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET
VIGENT
- PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2019
- PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC-2019
- PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC-2019
- PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I
DESPESES INDIRECTES ITEC 2019
- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O
ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT
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- PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA
12.

PAGAMENT DE FACTURES

El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les
prestacions pactades.
13.

TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada de les prestacions serà de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la signatura de
l’acta d’inici d’obra i no es contempla cap pròrroga.
Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali la direcció de l’equipament, adaptantse al funcionament del centre i per tal motiu es podrà procedir a la suspensió temporal de
l’obra.
El contractista que resulti adjudicatari d’aquest contracte assumirà totes les condicions
expressades en aquest plec, inclosa la possible suspensió temporal de l’obra, que augmentaria
el termini de l’obra (no computable a efectes contractuals), sense dret a sol·licitar cap
indemnització en concepte de despeses durant la citada suspensió d’obra.
14.

REVISIÓ DE PREUS

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
15.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu,
segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució
vinculades a l’objecte del contracte:
Condicions socials d’execució.


L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable (Conveni
col·lectiu del sector de la construcció, publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017,
mitjançant Resolució de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o
posterior Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per
l’aplicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball
del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona) o bé abonar
retribucions equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a
l’acord de revisió salarial.

Condicions mediambientals d’execució.
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El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental:
“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions
tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació
atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu.



El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes
com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè
l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols,
evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de
provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que
els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El
cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà
objecte d'abonament independent.
El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una
correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn,
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.



Condicions ètiques d’execució.
Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:



La no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia,
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
La dignitat i llibertat de les persones.

16.

GARANTIES

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d’adjudicació iva exclòs.
17.

TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos.

18.

SUBCONTRACTACIÓ

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte, i amb subjecció
als requisits establerts a l’article 215 de la LCSP.
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19.

CESSIÓ DEL CONTRACTE

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
20.

RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions següents:
a)

Incompliments molt greus:
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del
contracte.
L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

•
•

•
•
•
•
b)

Incompliments greus
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

•

•
•
•

c)

Incompliments lleus
• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Penalitats:
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Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
• Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del
preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
•

•

La directora de serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat que subscriu,
informa que és procedent l’aprovació d’aquest Informe justificatiu i en aquest sentit així ho
proposa a l’òrgan competent.

F_GRPFIRMA_TECNICS

F_GRPFIRMA_CAPS

ANNEX 01 LLISTAT PARTIDES JUSTIFICACIÓ OFERTES DESPROPORCIONADES

PARTIDA

UA

DESCRIPCIÓ
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E9DCHN06

E9DB1437

K8415A12

K45RU510

m2

Enrajolat de vas de piscina amb rajola de gres de mides 31x31 cm non-slip de model
Hierro 2.0 sèrie Natural de Rosa Gres o equivalent, de gres porcel·lànic, de colors a
escollir per la D.F. i detallats en plànols, col·locades amb ciment cola flexible cimentós
monocomponent d'adherència màxima equivalent a Tecnocol Flex de Fixcer, aplicat a
la llana dentada de 10 mm tipus C2TS1 (UNE-EN12004) sobre la base i enllardant cada
peça i rejuntat amb morter per al segellat de juntes de 0 a 16 mm, resistent a les
agressions químiques i molt resistent a les altes temperatures, hidrorepelent i
antifongs equivalent a Juntatec Gris cemento, tipus CG2 WAr (UNE-EN13888), color a
escollir per la D.F. S'inclou la col·locació de les peces Rosagres. Tot segons mostra a
aprovar per la D.F. i amb certificat de lliscament classe 3 segons DB-SU 1 del CTE o
classificació 3 (Rd>45) Mètode del Pèndul del TRRL i classificació C (DIN 51097).

m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

m2

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A)
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en
forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

m2

Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o
zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos
components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs
sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures. Zona vas piscina

ANNEX 02: JUSTIFICACIÓ PARTIDES
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JUSTIFICACIÓ TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: xx/xx/xx

Pàg:

1

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P-XX

XXXXXXX

XX

TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBRA

Ma d'obra
AXXXXXXX

h

tipus de m'a d'obra

PREU
Rend.:

1,000

xxx

Unitats

Preu

Parcial

XX,XX/R x

XX,XX =

AA,AA

Subtotal:

Maquinària
CXXXXXXX

h

tipus de maquinària

Import

AA,AA

AA,AA

Import

Unitats

Preu

Parcial

XX,XX/R x

XX,XX =

CC,CC

Subtotal:

€

CC,CC

CC,CC

Materials
BXXXXXXX

xx

tipus de material

XX,XX

x

XX,XX
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

% sobre AA,AA

BB,BB

BB,BB
aa,aa

AA,AA+CC,CC+BB,BB+aa,aa = CD

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

BB,BB

% sobre CD

COST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

di,di
CD,CD+di,di = PEM

% DESPESES GENERALS SOBRE PEM..................................................................................
DG,DG
% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM.............................................................BI,BI

Subtotal (sense IVA) = PEM+ DG + BI

PEM + ST + ST = PEC
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