PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
REF: LOOS/2019/02

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació del present contracte serà la gerència d’ HABITATGES MUNICIPALS DE
SABADELL,S .A .

2. DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
Departament tècnic de VIMUSA (art. 62.2 de la LCSP)

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
3.1 Descripció de l’objecte del contracte:
Execució de les obres corresponents a la reforma, condicionament i rehabilitació de 8 habitatges i
elements comuns de l’edifici situat al carrer Florit, núm. 44 de Sabadell.
3.2 Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte:
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA (VIMUSA), constituïda com un mitjà propi de
l’ajuntament de Sabadell a la llum de l’article 32 de la LCSP, té com a objecte social bàsic, entre
d’altres, la promoció i construcció d'habitatges de Protecció Oficial. La present contractació atén
la satisfacció d’una necessitat de caràcter local en l’exercici de les competències i funcions que
sobre aquesta matèria li atribueixen al municipi l’art. 25.2.a) de la Llei 7/1985 reguladora de les
Bases del règim local i el 66.3.d del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.3 Divisió en lots: NO
El motiu de no dividir la licitació en lots és bàsicament tècnic, en tant que es fa aconsellable que
sigui un sol contractista qui en unitat de coordinació executi totes les partides referides al
condicionament, reforma i rehabilitació dels habitatges i elements comuns, deixant per a una
propera actuació la instal·lació d’un ascensor amb les seves obres complementàries que s’haurà
de licitar en el moment oportú.
3.4 Tipificació del contracte
Contracte d’obres (art. 13 de la LCSP)

4. ADMISSIÓ DE VARIANTS
NO

5. DADES ECONÒMIQUES
5.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 481.351,20 euros, IVA inclòs
Preu sense IVA : 437.592 euros
Import de l’IVA al tipus del 10% : 43.759,20 euros
5.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 437.592 € IVA exclòs.
5.3. Les obres es contracten a PREU TANCAT d’acord amb les especificacions de l’article 241
LCSP.
5.4 Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER OT 906
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6 EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació pressupostària: El finançament del contracte es previst en el Programa d’Actuació
Anual de la Societat, incorporat al pressupost general de l’ajuntament.
7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I LLOC DE LLIURAMENT
7.1. El termini d’execució dels treballs serà de NOU MESOS a comptar des de l’acta d’inici.
7.2. L’execució dels treballs es durà a terme a Sabadell.

8. ABONAMENT AL CONTRACTISTA
8.1 El pagament s’estableix mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual a origen,
dels treballs que realment s’hagin executat, d’acord als preus convinguts i conforme a les
certificacions que comprengui l’obra executada durant el període de temps. El pagament del
preu es farà efectiu dins dels 30 dies després de l’aprovació de la factura i es realitzarà
mitjançant transferència bancària al compte corrent designat a tals efectes.
8.2 REVISIÓ DE PREUS
NO: D’acord amb el que disposa l’art. 103 de la LCSP, en el present contracte no es preveu la
revisió de preus, atès que el preu del present contracte es considera tancat sense que hi càpiga
cap revisió, doncs aquesta quantitat ha estat considerada en previsió del temps d’execució
d’obra i subministrament de materials, sense que tampoc hi càpiga revisió de preu en funció de
les característiques del terreny.
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ, OBLIGACIONS ESSENCIALS I OBLIGACIONS
PRINCIPALS DEL CONTRACTE
9.1 OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
La contractista està obligada a complir el contracte en el termini fixat per a la realització del
mateix, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
L’empresa adjudicatària està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de
la LCSP.
L’empresa adjudicatària està obligada al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de
Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació.
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De conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a
subministrar a l’Òrgan contractació, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es
dictin en l'àmbit municipal.
L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal.
L’empresa adjudicatària donarà compliment al que estableix l’article 28 del Reglament Europeu
679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE
L’empresa adjudicatària assumirà plena responsabilitat davant l’Òrgan contractació i davant de
tercers dels danys i perjudicis que els ocasioni com a conseqüència de la realització d'aquesta
obra per si mateix o pels seus empleats. Referent a això, queda obligat a contractar, amb
companyia asseguradora legalment establerta a Espanya, la corresponent pòlissa
d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei.
9.2 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ :
L’empresa adjudicatària vindrà obligada a satisfer totes les despeses que hagi de realitzar per al
compliment del contracte, com són els generals, financers, d'assegurances, transports i
desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i
assaig, taxes i tota classe de tributs, com ocupació de via pública, talls de carrer, l'IVA i
qualssevol altres que poguessin derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del
mateix.
Complir amb totes les obligacions reglamentàries necessàries per a l’exercici de l’activitat, així
com obligacions fiscals i socials que es derivin de l’exercici de l’activitat, ja siguin de caràcter
local, autonòmic o estatal.
Abans de l’inici de l’obra i per la retirada de la llicència d’obra, la constructora ha de portar el
document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat conforme acceptarà tots els
residus generats a l’obra i el resguard del pagament del dipòsit de garantia definit a l’estudi de
residus per a la correcta destinació dels residus al gestor autoritzat.
Complir les instruccions que emeti el responsable del contracte i la Direcció Facultativa.
L’empresa adjudicatària designarà una persona com a representant seu, que serà el responsable
de la bona execució del contracte i haurà de fer d’enllaç amb el responsable del contracte.
L’empresa adjudicatària tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells informatius de l'obra,
seguint els models i instruccions de l’òrgan de contractació. Si és el cas, la mateixa obligació
tindrà respecte als panells informatius referents a les subvencions atorgades per a l’execució de
l’obra.
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La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, les senyalitzacions precises per indicar
l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de
possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant a la zona de circulació com als seus límits o al
seu voltant,
La contractista està obligada no només a l'execució de les obres, sinó també a la seva
conservació i policia fins a la recepció.
Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i amb les millores proposades i disposar,
per a l’execució del contracte, dels mitjans personals i/o materials que hi ha reflectits. Això no
obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, la contractista té l’obligació d’ampliar-los o de
modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions contractuals.
Realitzar l'obra amb la continuïtat i la regularitat exigibles.
En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors/es en l’exercici de
les seves tasques, l’adjudicatari complirà el que disposen les normes vigents, sota la seva
responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en aquesta Corporació.
L’adjudicatària és responsable de sol·licitar de les companyies subministradores la informació
prèvia necessària per a l’obertura de les rases.
Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, essent a càrrec seu les despeses
corresponents.
Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l’Òrgan contractació competent.
Fer-se càrrec, si és el cas, de la redacció de tots els documents (certificacions i butlletins) i
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats
tràmits no estiguin totalment realitzats.
Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer
una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.
Elaborar i lliurar, si és el cas, el projecte fi d'obra o "as built".
La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i
col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de
l'Ajuntament i seran traslladats pla contractista al lloc que determini l’empresa municipal.

10. RÈGIM DE PENALITATS
10.1 Penalitats per compliment defectuós: Com a regla general la seva quantia serà
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corresponent al 3 % del preu del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació
consideri que el incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en aquest cas, fins un 5% o
fins el màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en el incompliment podrà tenir-se en
compte per valorar la gravetat.
10.2 Penalitat per demora:
a) Quan la contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment dels terminis parcials, l’òrgan de contractació podrà deduir de
cada certificació una penalització corresponent al 5% de l’import de la mateixa. Aquesta
penalització, operarà com a retencions en concepte de garantia, i podrà ser recuperada
pla contractista si recupera el programa de treball de l’obra a la propera certificació.
b) Quan la contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, incomplint amb el seu planning i,
conseqüentment, l’obra no pugui ser recepcionada, les penalitzacions que en el seu cas
s’hagin aplicat, en els períodes parcials esdevindran amb caràcter definitiu i així mateix
s’estableixen unes penalitzacions per dia de retard que seran les següents:
1. Seran penalitzats per una quantitat equivalent al 0’5 0/00 (0’5 per mil) del preu
del contracte per cada dia de retard durant el primers 15 dies.
2. L’1 0/00 (1 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard durant els
següents 15 dies, i
3. L’1’5 0/00 (1’5 per mil) del preu del contracte per cada dia de retard a partir del
primer mes de retard.
c) L’import total de les penalitzacions, contemplant ambdós supòsits (parcials-totals), no podrà
superar un valor equivalent al 10% del preu del contracte, i s’estableixen sens perjudici de les
indemnitzacions i despeses que procedeixin, pel dany o perjudici que la demora hagi provocat.

10.3 Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució i de les
obligacions essencials del contracte: Com a regla general, la seva quantia serà la
corresponent al 3 % del preu del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació
consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en aquest cas, fins un 5% o
fins el màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en
compte per valorar la gravetat, sens perjudici que l’incompliment de les obligacions essencials
del contracte puguin donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb el que disposa l’article
211.1.f).LCSP.
10.4 Penalitats per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació:
L’incompliment, pla contractista, de les obligacions que l’imposen els articles 215 a 217 de la
LCSP, en relació a la subcontractació, donarà lloc a la imposició al contractista de penalitat la
quantia de la qual serà corresponent al 25% sobre el preu del subcontracte, amb el límit del
50% de l’import del subcontracte.
11. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Tramitació anticipada : NO
Forma de Tramitació: ORDINÀRIA
Procediment d’adjudicació: OBERT SIMPLIFICAT (article 159 LCSP)
Subjecte a regulació harmonitzada: NO
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12. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà integrada o constituïda amb els membres següents:



President: Presidenta de VIMUSA.
Vocals:
• Gerent de VIMUSA.
• Adjunt/a gerència de VIMUSA.
• Arquitecte/a de VIMUSA.
• Aquells altres que designi l’òrgan de contractació.
Actuarà com a secretari de la Mesa el Secretari del consell d’òrgan contractació del
poder adjudicador.

13. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
D’acord amb el que disposa l’article 159.4 a) de la LCSP, és exigible que tots els licitadors
estiguin inscrits en el RELI.

14. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
D’acord al que estableix l’article 77 LCSP i atès que el valor estimat del contracte no supera la
xifra de 500.000 euros, no es requisit indispensable la classificació.

15. ASSEGURANÇA RC
S’estableix l’obligació de tenir vigent una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil de l’empresa
adjudicatària per import de 2.000.000 €.

16. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
16.1 SOBRES DE QUE CONSTARAN LES PROPOSICIONS :
Nombre de sobres a presentar: DOS
Sobre 1: L’ Annex 1 degudament complimentat, documentació acreditativa de la inscripció en el
RELI.
Sobre 2: Oferta econòmica (Annex 2).
16.2 Lloc, dies i horari de presentació de les proposicions:
Secretaria de Gerència d’HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA (VIMUSA) (Blasco de
Garay, 17), de dilluns a divendres, no festius, en horari de 9:00 a 14:00 hores.
L’empresa romandrà tancada al públic dels dies 12 al 16 d’agost, ambdós inclosos.
També es podran presentar proposicions per correu o per missatgeria, en aquest cas l'interessat
haurà d’acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament per l'Oficina de
Correus o empresa de missatgeria i comunicar en el mateix termini assenyalat per la presentació
d’ofertes a l'òrgan de contractació, per correu electrònic, la remissió de la proposició. Sense la
concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició en el cas que sigui rebuda fora del
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termini fixat en l'anunci de licitació.
16.3. Termini de presentació de proposicions: 16 DE SETEMBRE DE 2019.
16.4 Adreça del perfil del contractant de l’HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
(VIMUSA):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vimusa
16.5 Correu electrònic per a l’enviament de consultes relatives a la licitació:
f.bassas@vimusa.com
Es podran sol·licitar visites concertades a l’edifici, prèvies a la presentació d’ofertes
17. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteri únic: OFERTA ECONÒMICA.
18. TERMINI D’OBERTURES DE PROPOSICIONS
18.1 Sobre núm. 1
S’obrirà en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació
d’ofertes.
17.2 Sobre núm. 2
S’obrirà en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la data de finalització del termini de
presentació de les ofertes. Aquesta obertura es farà en acte públic.

19. GARANTIES
19.1 Garantia definitiva
Es retindrà un 5% de cada certificació en concepte de garantia.
19.2 Retorn de la garantia
El 5% retingut de cada certificació que quedarà com a Fons de Garantia, es retornarà un 50%,
als sis mesos de la recepció de l’Obra en el cas que l’adjudicatari hagi donat compliment al que
estableix la clàusula 42 del Plec de Clàusules Tècniques i el 50% restant a l’any de la recepció
de l’obra.

20. RESPONSABLE DEL CONTRACTE :
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Francesc Bassas Alsina, Arquitecte de l’Àrea
tècnica de VIMUSA.

21. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES AL PLEC DE CLÀUSULES:
No es preveuen modificacions

22. CESSIÓ DEL CONTRACTE
SI, d’acord amb el que estableix l’article 214 de la LCSP.

23. SUBCONTRACTACIÓ
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SI procedeix.
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