RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE
PLECS DE CONTRACTACIÓ –
PROCEDIMENT OBERT PER ADJUDICAR LES
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE
FUTBOL DE TORRE ROJA A VILADECANS
LLOC

Viladecans

DATA

28 de febrer del 2020

NOM
PROJECTE
NÚM.
EXPEDIENT

COBERTA GRADES CAMP DE FUTBOL
TORRE ROJA
131/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de la
S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL
EXPOSA
Vista la resolució d’aprovació de l’expedient de contractació de per contractar
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada les obres
corresponents al projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp de futbol de
Torre Roja a Viladecans, incloent l’aprovació definitiva dels plecs que havien de regir
aquesta contractació (plec de clàusules administratives particulars) subscrit per part
d’aquest Òrgan de Contractació en data 20 de febrer del 2020.
Vista la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de VIMED integrat a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 24 de febrer
del 2020.
Vist que s´han detectat dos errades dins del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en l´apartat L del quadre-resum de característiques i la clàusula 10.3 del
Plec, referent totes dues a les despeses d´assaigs, les mateixes quedaran redactades
de la següent manera:
L-

DESPESES:

DESPESES D’ASSAIG

El Projecte preveu una partida de control de qualitat de
1.716,47€ (abans d´IVA). Aniran a càrrec DEL
CONTRACTISTA les despeses del Programa de control de
qualitat addicionals a aquests 1.716,47€ fins un import de
un 2% del PEM del Projecte.

13.10 Despeses d´assaigs
Les despeses originades pel concepte de control de qualitat dels materials i de les
partides d’obra executades estan definides i quantificades en el projecte, en el
punt CQ. Pla de control de qualitat de les obres, valorat que forma part de l’apartat
V_Documents complementaris (DC) del projecte executiu i correspon al 1,06%
del PEC per un import total de 1.716,47€ de PEC (abans d’IVA).
La direcció d’obra redactarà, conjuntament amb l’adjudicatari, el Programa de
Control de Qualitat, tenint en compte les unitats d’assajos indicats al Pla Control
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de Qualitat del projecte en cas que estigui definides i el Pla d’obra que ha de
presentar l’adjudicatari.
Es certificaran els assajos que realment es realitzin, tot seguint el Programa de
Control de Qualitat i sempre seguint les indicacions de la direcció facultativa de
l’obra i dels tècnics de VIMED.
Els controls que es realitzin i superin l’import de 1.716,47€ de PEC (abans d’IVA)
aniran a càrrec de l’adjudicatari de les obres fins arribar al 2% del PEC.
L’adjudicatari presentarà tres pressupostos de tres laboratoris homologats,
desglossant els preus unitaris dels diferents assajos segons el Programa de
Control de Qualitat, per a que la DF i VIMED aprovin la contractació. L’adjudicatari
ha de comunicar la persona en qui designarà el seu seguiment.
Vist que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars
corregint l’error detectat.
Per tot això,
RESOLC
1. Modificar els plecs que regeixen l’adjudicació del contracte de les obres
corresponents al projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp de futbol
de Torre Roja a Viladecans, en els apartats indicats.
2. Procedir a publicar la present resolució i els Plecs corregits al perfil de contractant
de SPM Viladecans Mediterrània, S.L. integrat a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
3. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució
d'aquests acords.

Viladecans, a 28 de febrer del 2020

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
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