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INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A 
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES 

CONTINGUDES AL PROYECTO EJECUTIVO DE 
ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA 

ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, EN VILADECANS 
 

  

  

Ivan Arias com a tècnic de la S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 

   

INFORMA 

 

Identificació del document   

Informe tècnic per determinar la modalitat de contractació adequada per contractar les obres 
contingudes al PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
DE LA ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, EN VILADECANS 

 

Antecedents   

El PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA 
ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, EN VILADECANS ha estat redactat per LEKU STUDIO, 
signat en data 14 de juny de 2022, aprovat inicialment el 29 de juny de 2022 per Acord núm. 22 de 
Junta de Govern Local i aprovat definitivament en data 02 d’octubre de 2022 acreditat per certificat 
del secretari municipal de data 10 d’octubre de 2022. 

Atenent a les consideracions anteriors, s’informa de les Prescripcions Tècniques a incloure en la 
licitació. 

 

Prescripcions Tècniques  

Per les seves característiques i pressupost, és convenient licitar-lo per la modalitat de procediment 
obert subjecte a regulació no harmonitzada; la qual cosa permetrà que sigui adjudicat a l'oferta que, 
en el seu conjunt, resulti més avantatjosa pels interessos de la societat, sense atenir-se 
exclusivament al preu.    

Respecte el model de Plec de clàusules administratives i tècniques particulars aprovat per l’òrgan 
competent de S.P.M. Viladecans Mediterrània (VIMED) que regeix les licitacions d’obres, i atenent a 
les característiques específiques del present encàrrec, es proposa la incorporació o modificació dels 
següents apartats, els quals es justifiquen en els motius que es relacionen a continuació: 

 

1. OBJECTE  

L’objecte es la regulació del procediment obert per a l'adjudicació per part de S.P.M. 
VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (VIMED) del Contracte d’execució de les obres 
contingudes al PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL 
ENTORNO DE LA ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, EN VILADECANS 

 

2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. FASE I (punt 6 de la Memòria del Projecte) 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE ENTORN AMAT TARGA 

DATA Signatura electrònica CODI PROJECTE 163/FP14/001 
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El proyecto se estructura en 2 ámbitos siendo el ámbito 1 el que engloba el grueso de la 
actuación con 1.950m2 de superficie y el ámbito 2 que supone una actuación estratégica de 
250m2, lo que representa un total de 2200m2. 

Ambos ámbitos responden a la voluntad de mejorar el entorno escolar de Germans Amat i 
Targa. 

La propuesta propone alejar a los coches de los accesos a la escuela y romper con la rigidez 
y dureza del espacio público mediante materiales naturalizados, vegetación y mobiliario 
jugable. El cambio en la movilidad y la restricción de paso de coches en el tramo de calle de 
Massís de Canigó ofrece la oportunidad de unificar calle y parque creando 
una calle-parque con plantas y arbustivas, pavimentos blandos y nuevo arbolado, todo ello en 
clara referencia al lema del proyecto el bosq surt al carrer. La repavimentación plantea una 
plataforma única en el tramo de calle Massís de Canigó en continuidad con el 
parque, pero sin generar grandes modificaciones de rasantes ni pendientes para no alterar la 
distribución global de la escorrentía superficial de la zona. La incorporación de parterres y la 
mayor superficie de pavimentos drenantes favorece la infiltración natural del agua de lluvia 
distribuida mediante suaves pendientes transversales hacia las áreas de infiltración más 
próximas en cada caso. 

El ámbito 2 se resuelve mediante la creación de una losa de hormigón como extensión de la 
acera existente con apenas modificaciones de la infraestructura existente y la integración de 
nuevos elementos de mobiliario sobre la misma. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS 

Atès l’objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIÓ EN LOTS, perquè des d’un punt de 
vista tècnic-econòmic, una divisió en lots dificultaria la correcta execució de l’obra en la 
coordinació dels treballs entre diferents contractistes, entenent que són necessaris mitjans 
auxiliars per a la instal·lació de les unitats de mobiliari; a més de la optimització en la compra 
conjunta de mobiliari. 

 

4. CODIFICACIÓ 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la 
present licitació; pel que el preu del contracte és de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL 
CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (253.173,36 €) IVA exclòs. El 
pressupost del contracte presenta el següent detall: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  ........................................... 212.750,73 € 

13 % Despeses generals SOBRE 212.750,73 ...................................... . 27.657,59 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE 212.750,73  ........................................... 12.765,04 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE .............................. 253.173,36 € 

21 % IVA sobre 253.173,36 € 53.166,41 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  .......... 306.339,77€ 

 

El total pressupost d’execució per contracte corresponent a aquesta licitació és de 212.750,73€ 
(PEM), amb les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) és de 253.173,36€ de PEC (IVA 
exclòs), que amb l’IVA del 21%, el pressupost per contracte resulta un total de TRES-CENTS SIS MIL 
TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTTA-SET CÈNTIMS (306.339,77 euros). 

 



INFORME PRESCRPCIONS TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT OBRES ADEQUACIÓ ENTORN AMAT TARGA (163/FP14/001) Pàg.  3 de 14 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte és de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-
TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (253.173,36 €) IVA exclòs. 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost de licitació 253.173,36 € 

Modificacions d’acord article 204 de la LCSP 0 € 

Total VEC 253.173,36 € 

 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

A diferència del que es determina en el punt 11 Clasificación del contratista de la Memòria del 
projecte (entenent que és una errada material la identificació de la categoria) la classificació a 
exigir als licitadors serà la següent: 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G – 6 – 2 G – Vials i pistes 6 – Obres viàries sense 
qualificació específica 

2 

Segons pressupost de licitació de 
253.173,36 € i durada de 12 
setmanes (inferior a 1 any) 

 

8. MITJANS HUMANS A DESTINAR A L’OBRA 

Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la contractació, el licitador 
acreditarà els següents mitjans humans professionals mínims a destinar a l’execució de les 
referides obres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les dedicacions del Cap d’obra, el topògraf i el Responsable de Seguretat i 
Salut, els licitadors podran proposar la dedicació en % que considerin adient per a l’execució 
de les referides obres i que haurà de complir-se com a dedicació mínima durant tot el termini 
d’execució de l’obra, i que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra, la Direcció d’obra o 
VIMED ho requereix. 

CÀRREC 
DEDICACIÓ  

MÍNIMA 
TITULACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA  

EN OBRES 
SIMILARS 

Cap d'obra  amb 
experiència 

acreditada  obres 
d’urbanització 

Segons necessitats 

ETOP o ECCP, Arquitecte, 
Aparellador o titulació 

acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Encarregat  amb 
experiència 

acreditada en obres 
d’urbanització 

100 % 
especialitzat en obres 

urbanització 
10 anys 

 

Topògraf 

 

Segons necessitats Topògraf 5 anys 

Responsable en 
seguretat i salut 

Segons necessitats 
Titulació acadèmica i 

professional idònia 
2 anys 
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En el sobre A, els licitadors hauran de limitar-se a indicar que compleixen els requisits de 
solvència tècnica de l’equip, segons el model de l’annex adjunt al PCAP. Es comprovarà que 
compleixen els requisits en el moment de l’adjudicació i a la signatura del contracte aportant 
la documentació que es determini en els PCAP. 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ TOTAL  

El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres és de DOTZE (12) SETMANES, 
segons s’indica al punt 9. Término de ejecución de la Memòria del projecte.  

 

10. PLANIFICACIÓ 

La planificació de l’obra objecte d’aquesta licitació s’haurà de desenvolupar en un màxim de 
DOTZE (12) SETMANES a desenvolupar d’acord amb les seqüències que determinen els 
processos constructius que consten en el Pla d’obra que s’inclou en l’Annex 5 Plan de obras 
del projecte, i que pel CONTRACTISTA serà d’obligat compliment tant pel que fa al termini 
màxim per executar la totalitat de les obres. 

 

11. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

La documentació tècnica  inclourà els següents documents: 

- Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars  amb els seus 
annexos.  

- PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
DE LA ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, EN VILADECANS  

El Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexes 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de Condicions Generals i Particulars 

 Document núm. 4: Pressupost 

- Suport informàtic amb el pressupost del Projecte (format TCQ) 

- Pla de comunicació de l’obra (format PDF).  

 

12. SOLVÈNCIA TÈCNICA 

És requereix com a requisit de solvència necessari per a poder licitar que els integrats i 
adscrits a l’equip com a cap d’obra, encarregat i resta de l’equip tècnic ofertat pels licitadors 
per a l’execució d’aquestes obres tinguin l’experiència mínima acreditada que es requereix al 
quadre de l’expositiu 8. MITJANS HUMANS A DESTINAR A L’OBRA. 

Els licitadors acreditaran la solvència tècnica aportant una relació de les obres executades en 
el curs dels darrers cinc (5) anys, avalada per certificats de bona execució. Aquests certificats 
indicaran l’import, les dates i lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a 
terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme. 

El licitador haurà d’acreditar com a mínim la realització, en els darrers 5 anys, d’almenys 2 
obres d’urbanització amb PEC superior a 250.000€. 

 

13. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra (o, en cas d’haver-se d’executar repassos a 
l’obra, a partir de l’acta de conformitat als mateixos) començarà a contar el termini de 
garantia. 



INFORME PRESCRPCIONS TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT OBRES ADEQUACIÓ ENTORN AMAT TARGA (163/FP14/001) Pàg.  5 de 14 

El termini de garantia mínim de les obres serà de VINT-I-QUATRE (24) MESOS a partir de la 
data de recepció definitiva de les mateixes, o superior ofertat pel licitador (màxim de 60 
mesos). 

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA serà responsable d'executar en l'obra tota 
classe de correccions i reparacions que consideri necessàries, per tal que les obres 
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. EL CONTRACTISTA serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.  

EL CONTRACTISTA podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja 
estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED i/o de l’Ajuntament de 
Viladecans prèvia acceptació de VIMED. En el primer supòsit, si EL CONTRACTISTA no 
complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació, funcionament i/o reparació, 
VIMED prèvia comunicació per escrit a EL CONTRACTISTA, podrà exigir l’oportuna penalitat i 
a demés encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin per EL 
CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran 
sempre a càrrec DEL CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el 
contracte si s’escau, per aquest incompliment.  

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instància DEL CONTRACTISTA redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació. Si l’òrgan de contractació prèvia 
inspecció corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzarà la 
corresponent acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període de garantia; 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte, i en el 
seu cas, al pagament de les obligacions pendents.  

La garantia constituïda es retornarà AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del 
finiment del període de garantia. 

 

14. DOCUMENTACIÓ A DEMANAR ALS LICITADORS AL SOBRE B 

Totes les declaracions, compromisos i documentació a aportar  hauran d’estar degudament 
signats pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst en el Plec. 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte  

El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que 
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment significatives; 
és en aquest apartat on el licitador detallarà les diferents fases d’obra, si així ho considera 
oportú per garantir la convivència amb l’ús de l’espai públic. 

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzarà per a la seva 
execució. 

Proposarà, dins el seu procés constructiu, quines millores i avantatges (amb un màxim de 5)  
ofereix la seva proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual i/o definit al 
projecte. Hauran de ser millores concretes per aquest projecte, no genèriques.  

Exposarà breument aquestes millores i avantatges, relacionades amb la seva experiència 
prèvia en les obres similars que ha executat on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o 
esperats.  

Així mateix les millores poden proposar solucions constructives que suposin un benefici 
respecte de les plantejades a projecte, segons la seva experiència. Qualsevol d’aquestes 
millores o solucions no comportaran cap cost addicional per a VIMED. 

Les millores proposades passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte 
de modificació, si no ho indica la direcció facultativa de l’obra i/o VIMED. 

Les millores es valoraran per la seva adequació a l’obra, el grau d’implementació i benefici. 
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(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de sis (6) pàgines DIN- A4 com a màxim, 
Arial 10). 

 

A.2) Anàlisi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic 

Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de 
l’espai públic, el licitador també haurà de presentar anàlisi de les possibles situacions en 
que es produeixi una afectació significativa de les obres al trànsit de vehicles, al pas de 
persones, circulació de transport públic, habitatges limítrofs, etc, així com de la resta d’usos 
de l’espai públic: botigues, accessos, actes en espai públic, equipaments escolars, 
terrasses, etc. 

Per a cada situació analitzada, el licitador presentarà propostes concretes de correcció o 
minoració dels efectes no desitjats, indicant també el procés de gestió, protocols de 
comunicació, organització, recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu que puguin 
produir l’execució de les obres. 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de quatre (4) pàgines DIN- A4 com a 
màxim, Arial 10). 

 

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització  

El licitador exposarà un estudi de les possibles situacions on serà necessari la 
implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents 
ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al manteniment 
i/o millora dels mateixos.  

Proposarà quins elements es requeriran per una correcta protecció de l’obra en les diferents 
fases i àmbits proposats en apartats anteriors: tanques, elements de protecció, baranes, 
contenidors, casetes, etc.  

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obra, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases proposades pel contractista, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis, guals i comerços. 

S’estudiarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra, si escau. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en  plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de quatre (4) pàgines DIN- A4 com a 
màxim, Arial 10). 

 

B)  PLA D’OBRES  

B.1) Planificació de les obres i assignació de pressupost 

El licitador proposarà el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que 
garanteixi l’execució de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant tasques, 
durades i lligams.  

També inclourà un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de la 
planificació. 

El licitador ha de tenir en compte les consideracions indicades en el punt 8. Organización de 
las obras de la Memòria del projecte i la planificació proposada a l’Annex 05 Plan de obras,  
del projecte sense que sigui impediment per proposar un Pla d’obres més adient, si s’escau.   

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de tres (3) pàgines DIN-A3 com a màxim). 

 

B.2) Justificació de rendiments 

El licitador justificarà detalladament l’assignació de recursos i rendiments per complir el 
termini d’execució de les obres, respecte dels equips a assignar a l’obra, maquinària i 
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mitjans. Caldrà que quedi reflectit quins equips s’assignen a cada tasca del Pla d’obres, per 
a que es justifiquin els rendiments indicats. 

Els equips assignats hauran de ser coherents amb el que s’indiqui en altres apartats, per 
poder considerar-se la seva idoneïtat. 

Presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs on 
s’identifiquen les figures, la seva jerarquia, les activitats en les que intervindrà i 
responsabilitats principals en relació amb l’obra.  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de quatre (4) pàgines DIN- A4 com a 
màxim, Arial 10). 

 

C)  CONTROL DE LA QUALITAT  

El licitador presentarà una proposta de programa de control de qualitat sobre els processos 
d’execució concrets per a aquesta obra per tal de garantir la qualitat, incloent proposta de 
punts d’inspecció i control en relació amb les partides de projecte i les activitats principals a 
dur a terme durant l’obra.  

Ha de tenir en compte l’indicat en l’Annex 08 Plan de control de calidad del projecte, però tot 
relacionant-lo amb la seva proposta de planificació d’aquesta obra. 

El licitador pot presentar la possible aplicació d’altres Sistemes de Gestió de la Qualitat i 
identificar els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari.  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de dos (2) pàgines DIN- A4 com a màxim, 
Arial 10). 

 

D)  GESTIÓ AMBIENTAL  

El licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar 
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es 
justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis 
que aporta, i tenint en consideració l’Annex 07 Plan de gestión de residus del projecte. 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de dos (2) pàgines DIN- A4 com a màxim, 
Arial 10). 

 

Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran part 
del contracte, sent exigibles i obligatòries el seu compliment i seran penalitzades en 
cas d’incompliment. 

 

15. GARANTIES I ASSEGURANCES 

No és necessària  garantia provisional. 

La garantia definitiva s’establirà d’acord al Plec, 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) 

Assegurança tot risc construcció i responsabilitat civil per import de 300.000€. 

 

16. DETERMINACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar 
alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble a aquesta, tant 
per la seva execució com pel seu abonament, es formularà conjuntament entre VIMED, 
Direcció d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, 
procedint de la següent forma:  

a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 
entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació expressa VIMED 
mitjançant els seus representants legals.  

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes, 
seran les següents:  
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b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del 
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 

b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del projecte, 
es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de 
preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: 
Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com 
a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc. 

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per qualsevol 
motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra.  

 

17. CONTROL DE QUALITAT 

Segons el punt 17. Plan de Control de Calidad de la Memòria del projecte, s’indica que: 

Para conseguir los niveles de calidad recogidos en el proyecto, se han definido una serie de 
operaciones de control (inspecciones y ensayos) que serán realizados por el contratista bajo 
la supervisión de la Dirección de Ejecución de Obra. 

El control de calidad irá a cargo del Contratista hasta un máximo del 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material del presente proyecto. Los ensayos a realizar se determinarán en el 
momento de iniciarse los trabajos, teniéndose que aprobar el correspondiente Plan de Control 
de Calidad por parte de la Dirección de las obras. 

Una vez iniciadas las obras, la empresa responsable del Control de Calidad, entregará a la 
DF, de igual manera que al Contratista, todos aquellos informes de cuántas pruebas y 
ensayos se hayan realizado. 

La direcció d’obra redactarà, conjuntament amb l’adjudicatari, el Programa de Control de 
Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant les unitats d’assajos a 
realitzar durant l’execució de l’obra.  

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà, en base al Programa de Control de 
Qualitat redactat, tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus 
unitaris dels diferents assajos, per a que la DF i VIMED aprovin la contractació. L’adjudicatari 
ha de comunicar  la persona en qui designarà el seu seguiment. 

La Direcció d'Obra tindrà la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir‐li assistència humana 
i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial i 
el licitador es farà càrrec de fins a l’1% de l’import de l’obra en concepte de control de qualitat. 

 

18. DESPESES DE COMUNICACIÓ 

Les despeses de comunicació seran a càrrec del contractista per un import de CINC MIL 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.063,47€) IVA exclòs, d’acord 
amb el Pla de Comunicació que forma part de la documentació de licitació.  

També serà a càrrec del contractista la fabricació, subministrament i instal·lació el cartell 
d’obra que determini l’Ajuntament i/o VIMED  i estarà fora d’aquest import. 

Tots els cartells disposaran el logotip de l’Ajuntament de Viladecans i de les administracions 
que corresponguin. El model dels cartells es podrà definir en el Pla de Comunicació d’Obra, 
i/o podrà ser  substituït pel que indiqui la DF i/o VIMED prèviament a executar l’obra. 

 

19. PENALITZACIONS 

Les penalitzacions s’aplicaran d’acord amb el que es determina al Plec. 

 

20. SUBCONTRACTACIÓ 

El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la 
seva totalitat a excepció del personal tècnic i d’obra format per delegats, caps d’obra i 
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encarregats. Aquestes funcions tècniques les han de realitzar personal del contractista 
principal per assegurar que aquest equip sigui de la mateixa empresa i així facilitar la 
coordinació entre ells i els recursos necessaris per a dur a terme una bona execució de les 
obres, intentant assolir el termini establert en contracte d’execució de les obres, la qualitat 
necessària en quant a l’execució i el cost adequat a les feines finalment executades. 

 

21. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 D’acord amb el que es determina al Plec. 

Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per VIMED i l’Ajuntament caldrà que el 
CONTRACTISTA aporti tota la documentació As-built que li sigui requerida per la Direcció 
d’obra, respecte d’informació general, fitxes tècniques i certificats de qualitat, assajos i plànols 
de l’obra realment executada, certificats de gestió de residus, etc. Es tindrà de referència el 
contingut del projecte com a base pel contingut de l’As-built. 

 

22. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el Plec, i en el 
contracte que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el Projecte aprovat per 
l'Ajuntament de Viladecans, conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica 
d'aquests donés al contractista la direcció d’obres, el responsable del contracte i/ o VIMED. 
Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el 
més breu termini possible, perquè siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en les 
corresponents Actes de Visites d’obres. El contractista està obligat a signar el coneixement de 
les esmentades ordres. 

El contractista haurà d’acomplir a més amb les següents condicions específiques d’execució 
de les obres: 

▪ Planificació de l’obra 

 En el projecte les obres estan previstes en un termini de 12 setmanes. 

 Com s’ha indicat anteriorment, el licitador ha de tenir en consideració, per determinar el 
Pla d’obres més adient, que l’horari normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 
20.00h. L’horari de treball serà programat de mutu acord entre l’empresa adjudicatària i els 
Serveis Tècnics Municipals o VIMED, en cas que hagi de realitzar-se treballs en dies 
festius o horari no normal. 

▪ Accés a habitatges, guals i establiments comercials 

S’haurà de garantir en tot moment l’accés als habitatges, als guals i als establiments 
comercials, així com als diferents equipaments durant tota la execució de l’obra. 

▪ Habilitar càrregues i descàrregues provisionals 

S’haurà de garantir la disposició provisional de zones de càrrega i descàrrega provisional 
fora de l’àmbit d’obra. 

▪ Simultaneïtat amb altres obres 

 S’haurà de permetre la simultaneïtat en el temps durant les obres d’urbanització, d’obres 
d’altres companyies de serveis, així com a obres de construcció d’edificacions privades, o 
qualsevol interferència que pogués produir-se durant tot el termini de l’obra. 

 Si fos necessari, el contractista, haurà de reorganitzar les tasques, i modificar la seva 
planificació, previ acord de la Direcció d’obra i/o VIMED, sense que aquests canvis hagin 
de suposar un retard en el termini global de l’obra. El contractista prendrà qualsevol 
mesura addicional (ja sigui tècnica o de seguretat) que sigui necessària per la correcta 
execució de les obres simultànies. 

▪ Senyalització d’obra i desviaments  

 Anirà a càrrec del contractista tota la senyalització informativa necessària per desviaments 
de trànsit, dintre i fora de l’àmbit.  

▪ Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments.  
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 El Contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels 
treballs, així com l’assignació de tots els recursos (tècnics, personals i materials) per a 
garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el termini ofert. 

 Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades e instal·lades i acabades 
segons la disposició del projecte, per tant són a compte del contractista tots els mitjans i 
equips auxiliars per la seva execució i instal·lació, que no s’indiquin expressament incloses 
dins el pressupost de projecte. 

▪ Plànols detallats d’execució.  

 L’adjudicatari formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d’obra estimi 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en 
aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
clàusules administratives i tècniques, i els reglaments vigents. 

▪ Actualització del Pla d’Obra.  

 Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la Direcció d’obra, el Contractista 
haurà de presentar el Pla d’Obra ajustat a l’execució real de la mateixa, en el termini 
màxim de cinc (5) dies hàbils, incloent el pressupost previst a certificar mensualment i per 
capítols de la Planificació. 

 En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà de forma quinzenal i haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’obra.  

 Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, 
amb els efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran integrants del Contracte 
als efectes de la seva exigibilitat. 

▪ Comunicació de modificacions de termini.  

 Mentre duri l’execució de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció 
d’obra, qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, 
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat. 

 

23. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris de valoració són els que es determinen de forma desglossada a continuació: 

PROPOSTA ECONÒMICA  (Criteris d’aplicació automàtica - SOBRE C)    (màxim 60 punts) 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  _______________________________________ de 0 a 57 punts  
 
B)    AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA  ____________________________ de 0  a 3 punts  

 

PROPOSTA TÈCNICA  (Criteris subjectes a judici de valor -SOBRE B) (màxim 40 punts) 

 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ________________________ de 0 a 20 punts 
 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte ............................................................................................ 0 a 10 punts  

 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ............................................................. 0 a 5 punts  

 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ...................................... 0 a 5 punts  
 

 
B)  PLA D’OBRES _________________________________________________ 0 a 16 punts  

 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres ............................................................................. 0 a 10 punts  
 
B.2) Justificació de rendiments ............................................................................ 0 a 6 punts 
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C)  CONTROL DE LA QUALITAT ______________________________________ 0 a 2 punts  
 
D)  GESTIÓ AMBIENTAL _____________________________________________ 0 a 2 punts  
 

 

La puntuació mínima de la proposta tècnica serà de 20 punts. Les ofertes amb puntuació inferior 
a aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 
valorable mitjançant criteris d’aplicació automàtica. 

 

 

PROPOSTA ECONÒMICA  (Criteris d’aplicació automàtica - SOBRE C)    (màxim 60 punts) 

 

A) Oferta econòmica:  ____________________________________________ de 0 a 57 punts  
 

Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades admeses. 
La puntuació vindrà definida per l’aplicació de les següents fórmules: 
 

 
 
On: 
Pi = Puntuació de la oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
Oi = Oferta de preu analitzada 
OT= Oferta tipus (import de licitació)  
Omin = Oferta admesa més econòmica 
 
 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa 
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es 
calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.  
 
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 
ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més 
cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de deu (10) a  
cinc  (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi 
l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del 
Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència 
(BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense 
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de 
Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils). 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació 
acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar la oferta com a possible 
adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
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En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel licitador, la 
Mesa de Contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i la oferta 
quedarà exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnicament ni 
econòmicament. Per tant, no es tindrà en compte en la aplicació de cap dels criteris de 
puntuació. 
En el cas que la Mesa de Contractació SÍ accepti la justificació presentada pel licitador, 
aquesta oferta serà admesa en el procediment de licitació i s’avaluarà tècnicament i 
econòmicament. 
 
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes. 
 

 
B)    Ampliació termini de garantia  ___________________________________ de 0  a 3 punts  

 
Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del 
termini de garantia, respecte dels 24 MESOS, que es determinen com a termini mínim. 
  
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN (1) punt, fins a màxim 
de 3 punts. 
 
No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts. 

 

 

PROPOSTA TÈCNICA  (Criteris subjectes a judici de valor -SOBRE B) (màxim 40 punts) 

 

La puntuació mínima de la proposta tècnica serà de 20 punts. Les ofertes amb puntuació inferior 
a aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 
valorable mitjançant criteris d’aplicació automàtica. 

 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU __________________________ de 0 a 20 punts 
 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte .................................................................................. 0 a 10 punts  

Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i coherència de la proposta 
considerant la seva adequació a l’obra, implementació i beneficis. 

 
Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores de gran 
benefici 

>80 <100 % de 8,01 a 10,00 punts 

Procés constructiu idoni però poc detallat amb millores de 
gran benefici  

>60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts 

Procés constructiu adient i detallat però sense millores de 
gran benefici 

>50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts 

Procés constructiu adient però poc detallat i sense millores 
de gran benefici 

>40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts 

Procés constructiu no adient però detallat >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts 

Procés constructiu no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 2,00 punts 

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ............................................................. 0 a 5 punts  

Es valorarà la idoneïtat de l’estudi de les interferències, el nivell de detall i la concreció de 
les propostes. 

Estudi idoni, ben detallat i  amb propostes concretes >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts 

Estudi idoni però poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts 

Estudi adient i detallat però sense propostes concretes >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts 

Estudi adient però poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts 
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Estudi no adient però detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts 

Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 1,00 punts 

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ................................... 0 a 5 punts  

Es valorarà la idoneïtat de l’estudi, el nivell de detall i la concreció per aquesta obra. 

Estudi idoni, ben detallat  >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts 

Estudi idoni però poc detallat  >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts 

Estudi adient i detallat  >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts 

Estudi adient però poc detallat  >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts 

Estudi no adient però detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts 

Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a1,00 punts 

 
 

B)  PLA D’OBRES ___________________________________________________ 0 a 16 punts  
 

B.1) Idoneïtat del pla d’obres .............................................................................. 0 a 10 punts  

Es valorarà la idoneïtat de la planificació amb l’obra, tenint en compte la coherència, la  
identificació de les tasques, fites i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de 
l’assignació de terminis, la racionalitat dels lligams entre tasques i l’assignació de 
pressupost,  i el nivell de detall que justifiqui la seva proposta.  

Planificació idònia a l’obra i ben detallada >80 <100 % de 8,01 a 10,00 punts 

Planificació idònia però poc detallada  >60 <80 % de 6,01 a 8,00 punts 

Planificació adient i detallada >50 <60 % de 5,01 a 6,00 punts 

Planificació adient però poc detallada >40 <50 % de 4,01 a 5,00 punts 

Planificació no adient però detallada >20 <40% de 2,01 a 4,00 punts 

Planificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 2,00 punts 

 
 

B.2) Justificació de rendiments ............................................................................ 0 a 6 punts 

Es valorarà el nivell de detall i l’aportació d’informació addicional per a una idònia justificació 
dels rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de 
l’obra.  

Justificació idònia i ben detallada  >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts 

Justificació idònia però poc detallada >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts 

Justificació adient i detallada >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts 

Justificació adient però poc detallada >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts 

Justificació no adient però detallada >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts 

Justificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 1,20 punts 

 
 

C)  CONTROL DE LA QUALITAT ________________________________________ 0 a 2 punts  

Es valorarà la idoneïtat i nivell de detall de la proposta de Control de Qualitat en relació amb 
les partides de projecte i les activitats principals a dur a terme durant les obres. 

Proposta idònia i ben detallada amb proposta d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat 

>80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts 

Justificació idònia però poc detallada amb proposta d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat 

>60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts 

Justificació adient i detallada sense proposta d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat 

>50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts 

Justificació adient però poc detallada sense proposta 
d’altres Sistemes de Gestió de la Qualitat 

>40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts 

Justificació no adient però detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts 
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Justificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts 

 
D)  GESTIÓ AMBIENTAL ______________________________________________ 0 a 2 punts  

 
Es valorarà la proposta considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 

Proposta idònia, ben detallada i de gran benefici >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts 

Proposta idònia, poc detallada però de gran benefici >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts 

Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts 

Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts 

Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts 

Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts 

 

Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran part 
del contracte, sent exigibles i obligatòries el seu compliment i seran penalitzades en 
cas d’incompliment. 

 
 
Viladecans, 17 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
 
Iván Arias Vist-i-plau 
Serveis Tècnics VIMED Serveis Jurídics VIGEM 
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