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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària i 
urgent de la Junta de Govern Local celebrada el dia 5 de juliol de 2018, és el següent 
:  
 
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 14/2018 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ....................... 5 de juliol de 2018 
Hora: .................................. 18:45 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz 
Franch i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  
 
Secretari:  Santiago González Castellanos, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 18:45 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 5 de juliol de 2018, en sessió extraordinària i urgent, amb la 
presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que 
s’esmenten més amunt. 
 
Oberta la sessió pel president, per acord unànime dels assistents, es ratifica el caràcter 
urgent de la sessió i es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.  
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació.  
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 ASSUMPTE EXPEDIENT PÀGINA 

1. Aprovació de l’expedient de contractació per a 
l’execució conjunta de les obres contingudes a 
les memòries valorades per al reasfaltament de 
vies urbanes i camins  redactades pels serveis 
tècnics municipals. 

952/2018 2 

2. Aprovació de l’expedient de contractació pel 
servei de manteniment dels ascensors dels 
edificis municipals i altres aparells elevadors de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

206/2018 35 

 
 
 
1. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució conjunta de les 
obres contingudes a les memòries valorades per al reasfaltament de vies 
urbanes i camins  redactades pels serveis tècnics municipals.  (exp. 952/2018) 
 

1.- Vistes les memòries valorades redactades pels que els Serveis Tècnics municipals, 
que es relacionen:  
 

- Reasfaltament de carrers any 2018 

- Millora de pavimentació d’un tram del Camí  de les Pedreras  

- Millora de pavimentació d’un tram camí de l’Agulla 

- Millora d’un tram del camí Ral  
 
L’execució de les obres contingudes en aquestes memòries es preveu portar-les a terme 
de manera conjunta i ascendeix a un pressupost d’execució per contracte total de 
287.406,73 € (IVA inclòs), segons el següent detall: 
 

 
 
2.- Les obres contingudes en les esmentades memòries tenen la consideració de 
conservació i manteniment segons l’article 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Atès 
l’establert als articles 37.6 en relació amb l’article 46 de l’esmentat Decret sobre els 
requisits per a l’execució d’aquest tipus d’obres. 
 
3.- Atesa la provisió que consta en l’expedient sobre l’urgent necessitat de realitzar la 
contractació per l’execució de les obres contingudes en les memòries valorades 
esmentades en el punt primer, s’ha redactat els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars que han de regir el procediment de licitació complint els 
principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector 
públic, en concret els articles 25, 13, 116, 117, 119, 131 i 137 i següents. 
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4.- Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries següents: 22.1532.61924 “Asfaltament camí del camp de futbol fins a 
la depuradora”; 22.1532.61925 “Asfaltament tram camí de l’agulla”; 22.1532.61913 
“Adequació de carrers i reasfaltament de vials 2018” i 22.150.60929 “Millora del camí 
Ral”, les quals estan contemplades en la modificació del pressupost municipal núm. 
13/2018 aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14 de juny de 2018 i 
en exposició pública fins el 13 de juliol de 2018. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació de la documentació tècnica i de l’expedient 
de contractació és la Junta de Govern local, que actua amb la competència delegada 
següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les memòries valorades redactades pels serveis tècnics municipals 
amb un pressupost d’execució per contracte segons el detall següent: 
 

 
 
SEGON. Declarar la urgència per l’aprovació i tramitació de l’expedient de contractació 
per l’execució conjunta de les obres d’asfaltament i millora en diversos àmbits del 
municipi de Sant Fruitós de Bages, recollides en els documents tècnics citats, de 
conformitat amb l’establert en l’article 119 de la LCSP. La motivació de la urgència ve 
justificada perquè les obres de reasfaltament es troben al nucli de Sant Fruitós de Bages 
i polígons industrials els quals tenen un important volum d’usuaris durant tot l’any, 
exceptuant el mes d’agost en el que la seva intensitat es veu més reduïda. Per aquest 
motiu, i atès el deficient estat de conservació de la pavimentació, es considera d’interès 
públic i per evitar el menor impacte possible dels usuaris a les vies públiques, realitzar 
aquestes obres durant el mes d’agost. 
 
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació urgent, per la 
contractació per l’execució conjunta de les obres d’asfaltament i millora en diversos 
àmbits del municipi de Sant Fruitós de Bages, contingudes en els documents tècnics 
esmentats, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que consta annex al 
present acord. 
 
QUART. Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’efectiva aprovació 
definitiva de la modificació del pressupost municipal 13/2018 la qual va ser aprovada 
inicialment per el ple municipal en sessió 14.06.2018 
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CINQUÈ. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 13 dies naturals a comptar des del dia següent a la 
data de publicació de l’anunci al perfil del contractant es puguin presentar les 
proposicions que considerin convenients,  
 
SISÈ.  Declarar que, en relació a l’acord d’aprovació de la licitació: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
 
ANNEX 1- Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES OBRES D’ASFALTAMENT I MILLORA EN DIVERSOS ÀMBITS 
DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES OBRES D’ASFALTAMENT I MILLORA EN DIVERSOS ÀMBITS 
DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 952/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: Execució conjunta de les obres d’asfaltament i millora de diversos àmbits del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
En concret l’abast del present plec de clàusules administratives particulars és l’execució 
de les obres  dels següents àmbits:  
 

- Reasfaltament de carrers any 2018 

- Millora de pavimentació d’un tram del Camí  de les Pedreras  

- Millora de pavimentació d’un tram camí de l’Agulla 

- Millora d’un tram del camí Ral  
  
Les obres principals de la present licitació són:  
 

a) Reasfaltament de carrers any 2018 
Actuacions 1, 2, 5, 6, 11, 12 valorat en 53.562,13 € (PEC IVA inclòs) 

 
b) Millora de pavimentació d’un tram del Camí  de les Pedreras  
Valorat en: 58.254,00€ (PEC IVA inclòs) 
 
c) Millora de pavimentació d’un tram camí de l’Agulla 
Valorat en: 101.112,00 € (PEC IVA inclòs) 

 
d) Millora d’un tram del camí Ral  
Valorat en: 74.478,60 € (PEC IVA inclòs) 

 
Així mateix, al document tècnic de Reasfaltament de carrers any 2018 detalla un apartat 
de millores amb set actuacions, les quals podran ser executades proporcionalment amb 
l’import de la baixa oferta pel licitador, sense cost addicional per l’Ajuntament, i d’acord 
amb el què s’estableix en la clàusula VIII, criteris d’adjudicació: 
 

- Actuació 3, 4, 7, 8, 9, 10a i 10b totes valorades en 94.257,09 € (PEC IVA inclòs)  
 

Necessitats a satisfer amb aquest contracte: Els reasfaltaments són per garantir les 
condicions de funcionalitat i seguretat viària dels carrers que a dia d’avui presenten un 
estat de conservació deficient degut al pas dels anys. Aquestes actuacions de 
reasfaltaments s’engloben dins d’un marc més ampli d’actuacions de manteniment de la 
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xarxa viària del municipi de Sant Fruitós de Bages. I en quant a les actuacions de millora 
de camins, són necessàries per millorar els paviments existents: els quals presenten un 
estat deficient de conservació o només compten amb un paviment granular molt 
desgastat i amb irregularitats de la superfície i difícils de mantenir; millorar el sistema 
hidràulic i incorporar d’altres elements de protecció i enllumenat públic en alguns casos. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en els respectius documents tècnics 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte1:- 
 
Els licitadors hauran de presentar ofertes per a l’execució de les obres principals de la 
present licitació recollides en els quatre documents tècnics. Aquells licitadors que no 
presentin oferta per la totalitat de les citades obres principals, quedaran exclosos del 
procediment de selecció. 
 
RÈGIM 

Classe2: administratiu 
Modalitat3: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: urgent 
 Justificació7: les obres de reasfaltament es troben al nucli de Sant Fruitós de 
Bages i polígons industrials els quals tenen un important volum d’usuaris durant tot l’any, 
exceptuant el mes d’agost en el que la seva intensitat es veu més reduïda. Per aquest 
motiu, i atès el deficient estat de conservació de la pavimentació, es considera d’interès 
públic i per evitar el menor impacte possible dels usuaris a les vies públiques, realitzar 
aquestes obres durant el mes d’agost. 
Procediment: 
 Tipus8: obert 

Modalitat9: ordinari   
 Justificació del tipus10: - 
Forma de selecció11:  únic criteri (fórmula i automàtic) 

                                                 
1 Només contractes de serveis 
2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest 
darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
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Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA    

45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat. 
45233252-0 Treballs pavimentació de carrers. 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal 
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 
26 de gener de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a 
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
 
 
  

                                                 
12 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí  
Enumeració:  La obres a executar són les incloses en els següents documents tècnics: 
 

- Reasfaltament de carrers any 2018 

- Millora de pavimentació d’un tram del Camí  de les Pedreras  

- Millora de pavimentació d’un tram camí de l’Agulla 

- Millora d’un tram del camí Ral  
 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART.130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió14: - 
Descripció15: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)16 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP . 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 

                                                 
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, 
sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà 

la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt 
que pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, 
el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 

2. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 
3. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a 

l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de 
servituds i llicències municipals. 

 
4. El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 

contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

 
5. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres 
necessaris, les senyalitzacions provisionals d’obra de circulació necessàries per 
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers i camins 

                                                 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són.  
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afectats per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi 
l’Ajuntament. Els cartells i tancaments s’han de retirar a mesura que es realitzin els 
trams de carrers i camins i segons estableixi la direcció facultativa. En cas 
d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa 
i descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les 
següents, si fos necessari. 

 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 

disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
8. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de 

UN (1) tècnic de grau mig amb competències i dedicació acords a la naturalesa del 
contracte que tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte. 

 
9. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 

podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

10. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part dels 
seus usuaris de vials i camins i veïns en general. En aquest sentit, les obres hauran 
d’assegurar que no interfereixen el normal funcionament de les activitats en l’àmbit 
en relació a l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent accés rodat i per 
a vianants. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser 
aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no 
sent, en cap cas, d'abonament independent. 

 
11. Responsabilitzar-se de què la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans 

(electricitat, enllumenat, sanejament, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats. 
A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants 
expedits per l’Administració competent. 

 
12. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les 

escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  

 
13. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al 

projecte, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, 
la documentació següent: 

 
a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 

de la  documentació “AS-BUILT”, així com de memòria amb indicació i 
justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos 
i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de Control de 
Qualitat inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels assajos 
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corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, i certificats dels 
materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 
vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció Facultativa. 

c) Originals del certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per 
instal·lador autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per tècnic competent) 
en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una 
Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric 
a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada. 

d) Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable i clavegueram,  per part de l’instal·lador i 
l’empresa concessionària municipal que explota el servei. 

e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

 
14. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 

quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir 
la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les 
prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
 

15. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense 
cost addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 
contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 
serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 

16. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat 
per Reial Decret 604/2006. 
 

17. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació. 
 

18. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
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19. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres.  
 

20. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  

 
21.  Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

 
22.  Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 

usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord 
amb els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 
23. Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de 

facilitar (en format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les 
instal·lacions, i la documentació dels materials utilitzats amb els documents de 
qualitat, autoritzacions i documents de la posta en servei, documentació on 
s’especifiqui els instal·ladors responsables de cada unitat d’obra, així com les 
legalitzacions pertinents i els protocols de manteniment.   

 
24. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el 

Contractista hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que 
estan efectuades les prestacions convingudes, i si el director de les mateixes 
considerés que les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho 
farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons 
que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret a fer 
constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la Corporació que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. Transcorregut un mes 
de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la resolució pertinent, 
s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista. 

 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de recepció 
els defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia. 
 

25. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 
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• Són obligacions essencials del contracte les següents:  

• Presentació de la següent documentació: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 

 
RÈGIM PATRIMONIAL20 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

 
Durada màxima total: El termini per a l’execució de les obres principals és de 16 
setmanes, a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.  
 
L’execució de les obres compreses en el document tècnic Reasfaltament de carrers any 
2018, s’haurà de portar a terme durant el mes d’agost de 2018.  
 
En cas que el licitador ofereixi reducció de preu destinada a realitzar part dels treballs 
inclosos a l’apartat de millores del document tècnic Reasfaltament de carrers 2018, el 
termini d’execució màxim per la totalitat d’aquestes obres serà de 5 setmanes més. 
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència22: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 600.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

a) El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de 
UN (1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte.  

                                                 
19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de 

serveis. 
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades 
de les legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
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b) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació: 

  

                                                 
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  
Quantia: 237.526,22  € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb el projecte d’obres. 
 
Pressupost base de licitació: 
L’import total del contracte ascendeix a la quantia de 237.526,22 € més                                                                                                       
49.880,51 €   d’IVA, el que suposa un total de 287.406,73 €, repartit entre les actuacions 
d’obra de la manera següent:  
 

 
 
 

- Justificació25: d’acord amb els documents tècnics redactats pels serveis tècnics 
municipals. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:  
- Sense IVA:  237.526,22 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA:  49.880,51 € 
- Amb IVA: 287.406,73 € 

 
Sistema de preus unitaris:  - 
Descripció27: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió28: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’obres amb sistemes constructius similars, la intervenció d’una pluralitat 
d’empreses en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals, així 
com també s'incrementarien els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de 
contractistes diferents. 

                                                 
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
25 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
28 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes31: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida32:    
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 

Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22.1532.61924 Asfaltament camí del 
camp de futbol fins a la depuradora 

2018 58.254,00 € 

22.1532.61925 Asfaltament tram camí 
fins l’Agulla 

2018 101.112,00 € 

22.1532.61913 Adequació de carrers i 
reasfaltament de vials 

2018 53.562,13 € 

2215060929  Adequació camí ral i zona 
verda PI Riu d’Or 

2018 74.478,60 € 

 
 
 
FINANÇAMENT36 

Concepte: 

                                                 
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 
31 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: 

baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una 
baixa única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
34 S’indica “sí” o “no”. 
35 Indica la forma concreta com s’aplica. 
36 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
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- Partida37: 
- Denominació: 
- Import: 

Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’efectiva aprovació 
definitiva de la modificació del pressupost municipal 13/2018 la qual va ser aprovada 
inicialment per el ple municipal en sessió 14.06.2018 
 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS38 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS39 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
Per a cada un dels documents tècnics, s’emetran les corresponents certificacions 
i factures d’obra executada, de manera independent.  
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS40 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

  

                                                 
37 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
38 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
39 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 
40 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan41: Junta de Govern Local 
Atribució42: per delegació. 
Delegació43: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució44: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, activitats i 
obres 

Vocals: 
o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del 

departament origen del contracte. Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, 
Regidor d’espai públic, activitats i obres 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte. Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  

o Funcionari/s amb les funcions d’assessorament legal a l’òrgan de 
contractació: 

▪ Titular: Sra. M. José Fernández Trigo, Lletrada municipal 
▪ Suplent 1r: Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de 

contractació 
o Secretaria General: 

▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal 
▪ Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

o Intervenció municipal: 
▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Judit Tort Rebull, Tresorera municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

                                                 
41 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas 

dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
42 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
43 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
44 S’indica “sí” o “no”. 
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- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució45: No 
Definició46: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE47 

Regidoria d’adscripció48:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció49: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut52: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
  

                                                 
45 S’indica “sí” o “no”. 
46 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
47 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena 

és un representant de la promoció. 
48 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
49 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
51 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
52 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR53 

Exigència54: No 
Descripció55: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.4 a) de la LCSP s'eximeix els licitadors hauran 
d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic  (ROLECE o RELI). 
 
No obstant de conformitat amb la Disposició transitòria tercera atès que l’entrada en 
vigor d’aquest precepte es produirà una vegada transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor de la LCSP (09.09.2018) la citada obligació establerta en l'article 
159.4.a) no serà exigible fins aleshores, podent-se d’acreditar la capacitat, solvència i 
absència de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma que es detalla a 
continuació. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ56 

Enumeració57:  
 
Grup G (vials i pistes) subgrup 4 (amb ferms de mescles bituminoses) categoria 2   
 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre) 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació, referit  al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior de 
350.000 euros IVA exclòs (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

                                                 
53 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
54 S’indica “sí” o “no”. 
55 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
56 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
57 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de 
l’empresa 

- Justificació:  sent el valor estimat del contracte de 237.526,22 €, el paràmetre 
establert en l’article 87.1 a) de la LCSP delimita de forma objectiva el requisit per 
acreditar la solvència econòmica dels licitadors.  
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució, per un import mínim de 350.000 euros (IVA exclòs); 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 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; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 

 
 

- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres. 

 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP58 

Exigència59: No 
Descripció60: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP61 

Exigència62: No 
Descripció63: 
 

                                                 
58 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del 

personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
61 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu 

compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i 
definitiva. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)64 

Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)67 

Exigència68: No 
Descripció69: 
 
  

                                                 
64 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 270: Sí 
Sobre 3: 71: no 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 
Declaració Responsable, signada pel representant legal, de compliment de requisits 
previs per a contractar, de conformitat amb el model que figura en aquest plec, com 
Annex I, o a través del Document europeu únic de contractació (DEUC), mitjançant el 
qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del document de Declaració té la deguda representació per presentar la 
proposició i la Declaració. 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

- Que no està incursa en prohibició de contractar. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 

 

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Juntament amb la proposta econòmica es presentarà un estudi econòmic 
desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat 
de compliment de l’oferta econòmica. 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 

                                                 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: 13 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil del contractant. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1. Reducció del preu 
 
El licitador haurà d’executar de forma obligatòria les obres principals contingudes en  els 
documents tècnics, per l’import detallat en l’apartat III. Dades econòmiques: 
 

 a) Reasfaltament de carrers any 2018: Actuacions 1, 2, 5, 6, 11, 12  
 

b) Millora de pavimentació d’un tram del Camí  de les Pedreras  
 
c) Millora de pavimentació d’un tram camí de l’Agulla 

 
d) Millora d’un tram del camí Ral  

 
 
Es puntuarà l’oferiment de baixa econòmica respecte el pressupost de licitació 
(237.526,22 € sense IVA), el qual es puntuarà segons la fórmula de la clàusula 34.1 del 
tipus 1, del DCPCAP sent la puntuació màxima a assolir de 100 punts. 
 
La reducció de l’import de licitació ofertat, es destinarà a l’execució, per part de 
l’adjudicatari, de l’import equivalent a la part de les obres corresponents contingudes a 
l’apartat de millores de la documentació tècnica de Reasfaltament de carrers any 2018. 
Aquestes quedaran detallades, juntament amb les obres principals, a l’acta de 
comprovació de replanteig subscrita per tots els intervinents. 
 
Si la reducció de preu supera l’import de les actuacions definides com a millores en la 
documentació tècnica de Reasfaltament de carrers any 2018, el director d’obra definirà 
altres trams de reparació d’asfalt de zones puntuals, en base als preus unitaris definits 
a la documentació tècnica. 
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
S’estableix com a criteri de valoració la reducció del pressupost de licitació, import que 
es destinarà a l’execució de les actuacions definides com a millores en el propi document 
tècnic de Reasfaltament de carrers 2018 per la part proporcional de l’import que hagi 
ofertat. 
 
L’execució de les millores que implicaran prestacions accessòries pel contractista tenen 
plena relació amb l’objecte del contracte doncs es tracta d’execució d’actuacions 
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recollides i definides en el citat document tècnic. Així mateix, les actuacions de la present  
licitació s’engloben dins d’un marc més ampli d’actuacions de manteniment de la xarxa 
viària i de camins del municipi de Sant Fruitós de Bages; per aquest motiu es fa 
necessari l’execució addicional de prestacions d’obra. 
 
S’estableix,  en el present plec de clàusules la ponderació automàtica que farà 
incrementar la valoració de les ofertes. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència73: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència75: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

1 any, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP. 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP. 
 
Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a 
terceres persones, o quan facin perillós o impossible l’ús dels recorreguts alternatius per 
qualsevol dels mitjans de transport (vianants, bicicletes i vehicles) la penalitat podrà 
ascendir al 3%. 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
Els establerts al DCPCAP. 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP77  

 
  

                                                 
77 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions 

quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers78:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar79: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació80:  sí 
Pagament directe a subcontractistes81: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: Es prohibeix la 
subcontractació dels asfaltaments. 
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.   
  

                                                 
78 S’indica “si “o “no”. 
79 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
80 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 
81 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ 

Causes82: S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari 
de fites, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  
 

- Durant el mes d’agost de 2018 s’hauran d’executar les actuacions principals i 
obligatòries del document tècnic Reasfaltament de carrers any 2018 (30 %). 

- Durant les 10 primeres setmanes d’execució, serà del 60%. 
Les presents fites s’estableixen com a causa d’extinció prevista en el contracte i que 
operarà automàticament sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 
 
En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat 
des del punt referit a la fita incomplerta. 
  
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:83   
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal 
   
El Regidor proponent84:   Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
activitats i obres 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA85 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Santiago Gonzalez 

Castellanos, secretari per delegació, en virtut de Decret 2017-0507, de 28 d’abril, 
publicat al BOPB de 19.05.17 i esmena d’errades BOPB de 23.06.17. 
 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
  

                                                 
82 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció 

aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
83 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
84 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 86 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 952/2018 
Objecte: Execució conjunta de les obres d’asfaltament i millora de diversos àmbits del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 
RÈGIM 

Classe87: administratius  
Modalitat88: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 

el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 

els poders adjudicadors del sector públic. 

                                                 
86 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment 
no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració 
inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
87 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
88 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).89  

 
LLOC I DATA 

 
  

                                                 
89 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es disposarà 

dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació90 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 952/2018 
Objecte: Execució conjunta de les obres d’asfaltament i millora de diversos àmbits del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1 

 
Reducció de l’import de licitació ofertat. Aquest import es destinarà a l’execució, per 
part de l’adjudicatari, de l’import equivalent a la part de les obres corresponents 
contingudes a l’apartat de millores de la documentació tècnica de Reasfaltament de 
carrers any 2018, i/o les indicacions del director d’obra: 
  

Pressupost de licitació: 237.526,22 € (IVA exclòs) 
Preu sense IVA: .................................. € 
Quota estimada de l’IVA(21%): .................... € 
Preu amb IVA: ........................................ € 

 
Juntament amb la proposta econòmica es presentarà un estudi econòmic desglossat 
per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta econòmica 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 
Partida/capítol Import a 

subcontractar 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

                                                 
90 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu 
respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
2. Aprovació de l’expedient de contractació pel servei de manteniment dels 
ascensors dels edificis municipals i altres aparells elevadors de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (exp. 206/2018) 
 

1.- Vist que en data 6 de setembre de 2018 finalitza el contracte del servei de 
manteniment dels ascensors dels edificis municipals i altes aparells elevadors de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, formalitzat amb la mercantil A. Embarba, S.A., 
CIF A-29018637. 
 
2.- Atès que segons provisió emesa en data 5 de febrer de 2018 per la Regidoria d’espai 
públic, activitats i obres, és voluntat d’aquest Ajuntament no prorrogar aquest contracte, 
sinó que s’insta l’inici dels tràmits per a la convocatòria d’una nova licitació d’aquest 
servei. 
 
3.- Vist el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte esmentat, que consten en 
l’expedient. 
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4.- Atès que l’objecte del contracte comprèn les següents prestacions, i que el 
pressupost de licitació anual del contracte s’estableix en: 
 

▪ Prestació 1: Manteniment preventiu: 3.192,53 €/anual (IVA exclòs) més 670,43 € 
(21% IVA) total 3.862,96 € (IVA inclòs) 

 
▪ Prestació 2: Manteniment correctiu: 1.404,20 €/anual (IVA exclòs), més 294,88 € 

(21% IVA) total  1.699,08 € (IVA inclòs). 
 
5.- Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 22.920.21300 
R.M.I Maquinària etc. Així mateix, al ser un contracte plurianual l’Ajuntament s’obliga a 
consignar crèdit en el pressupost en la quantia suficient, segons les especificacions 
contingudes en el PCAP. 
 
Fonament jurídic: 
 
Vist el disposat en la normativa d’aplicació, Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017 de 
Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP), en concret als seus articles 25, 13 
i 116, 159.6 i concordants. 
 
La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Disposar que no s’exercirà l’opció de pròrroga en relació al contracte del servei 
de manteniment dels ascensors dels edificis municipals i altes aparells elevadors de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, formalitzat amb la mercantil A. Embarba, S.A., 
CIF A-29018637. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei integral de manteniments 
preventiu i correctiu amb garantia total dels ascensors dels edificis municipals i altres 
aparells elevadors de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que es relacionen a 
l’annex 1 del PPTP, per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb l’article 
159.6. de la LCSP. 
  
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions tècniques (annex 1 i 2) que han de regir la contractació del citat servei.   
 
QUART. Autoritzar la despesa per les quanties que es detallen a continuació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22.920.21300 R.M.I Maquinària etc., i condicionada 
pel què fa als exercicis 2019 i 2020 a l’existència de crèdit adequat, suficient i disponible 
en els pressupostos d’aquests exercicis. 
 

▪ Prestació 1: Manteniment preventiu: 3.192,53 €/anual (IVA exclòs) més 670,43 € 
(21% IVA) total 3.862,96 € (IVA inclòs)/anual. 
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▪ Prestació 2: Manteniment correctiu: 1.404,20 €/anual (IVA exclòs), més 294,88 € 

(21% IVA) total 1.699,08 € (IVA inclòs)/ anual. 
 

La suma de les dues prestacions ascendeix a 5.562,04 €/any (21% IVA inclòs), amb la 
següent previsió pel que fa a les anualitats que abasta el contracte:  
 

- 2018 (4 mesos):  1.854,01 € 
- 2019 (1 any):  5.562,04 € 
- 2020 (8 mesos):  3.708,03 €   
 

CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages perquè durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent 
al de la publicació de l’anunci, es puguin presentar les proposicions que considerin 
convenients. 
 
SISÈ. Notificar el present acord a l’empresa A. Embarba, S.A., CIF A-29018637. 
 
SETÈ. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
Annex 1- Plec de clàusules administratives particulars 
 
Annex 2- Plec de prescripcions tècniques particulars 
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ANNEX 1- Plec de clàusules administratives particulars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT PREVENTIU I 
CORRECTIU AMB GARANTIA TOTAL DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT PREVENTIU I 
CORRECTIU AMB GARANTIA TOTAL DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES 
 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 206/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: 
L’objecte del contracte és la contractació del servei integral de manteniments preventiu 
i correctiu amb garantia total dels ascensors instal·lats a l’interior dels edificis i 
dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, així com altres 
aparells elevadors que es relacionen a l’annex 1 del PPTP. 
 
La necessitat a satisfer amb aquest contracte és disposar d’un servei de manteniment 
dels ascensors dels edificis municipals a fi d’aconseguir un bon estat de conservació, 
garantint la seguretat en el seu funcionament i el compliment de la normativa aplicable.  
 
La prestació del servei integral de manteniment, d’acord amb el PPT d’aquest contracte 
té com a principal finalitat garantir el correcte funcionament dels ascensors (i elements 
auxiliars) instal·lats en els edificis i dependències municipals, amb un manteniment 
eficient, de qualitat, amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu control, i seguint 
les recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar 
el nivell tècnic de les instal·lacions. 
 
Prevenint possibles avaries realitzar, quan procedeixi, reparacions i intervencions 
programades i no programades, i evitar la degradació de les instal·lacions. 
 
Assegurar la disponibilitat i assistència permanent i eficaç per part de l’empresa 
mantenidora. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte91: 
L’ajuntament no disposa dels recursos adequats per la realització d’aquesta activitat 
atès l’elevada especialització que requereix, motiu pel qual es procedeix a la seva 
contractació. 
 
 
 

                                                 
91 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe92: administratiu 
Modalitat93: serveis 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada94: no 
Recurs especial en matèria de contractació95: no 
Tramitació: 
 Tipus96: ordinària 
 Justificació97: 
Procediment: 
 Tipus98: obert 

Modalitat99: procediment obert súper-simplificat, en aplicació de l'article 159.6 de 
la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus100: 
Forma de selecció101:  preu més baix 
Admissió de variants102: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 50750000-7 Serveis de manteniment d’ascensors. 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal 
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 
26 de gener de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a 
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 

 
  

                                                 
92 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
93 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest 
darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
94 S’indicarà “sí” o “no” 
95 S’indicarà “sí” o “no” 
96 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
97 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
98 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
99 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
100 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
101 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
102 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
En concret les prestacions que s'han de donar en compliment del contracte que es licita 
són les següents: 
 
• Prestació 1 (P1): Manteniment preventiu que s'abonarà segons la quota que s'indica 
a l'ANNEX 2 del PPTP amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària. Els treballs 
inclosos en aquesta prestació són: 

▪ Revisions i manteniment preventiu dels aparells elevadors amb la periodicitat 
mensual establerta. En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les 
inspeccions per causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a 
càrrec seu. 

▪ Atenció de les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any i els 
serveis de rescat permanent. 

▪ Inspeccions periòdiques obligatòries amb un Organisme de Control Autoritzat 
amb periodicitat cada 2 anys. 

▪ Petites actuacions de manteniment correctiu, inclòs ma d'obra i material, a 
executar durant les revisions programades i requereixin la substitució d'algun 
element o petit material: interruptors, polsadors, fluorescents, cargols, timbre 
d'alarma i en general totes aquelles necessàries. 

 
• Prestació 2 (P2): Manteniment correctiu en modalitat GARANTÍA TOTAL, derivat de 
l'ús i deteriorament o de l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, que s'abonarà 
segons la quota que s'indica a l'ANNEX 2 DEL PPTP amb la baixa que ofereixi l'oferta 
adjudicatària. Els treballs inclosos en aquesta prestació són: 

▪ Manteniment correctiu de tots els aparells elevadors derivat de l'ús i 
deteriorament. 

▪ Adequacions dels aparells elevadors per adaptació a normatives que puguin 
sorgir. 

 
 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ103 

Existència: sí  
Enumeració:  

o Plec de prescripcions tècniques particulars per la contractació del servei 
integral de manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals i 
altres aparells elevadors de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
(PPTP). 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió104: - 
Descripció105: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)106 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió107: - 
Descripció108: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
3. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

                                                 
104 S’indica “sí” o “no”. 
105 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
106 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
107 S’indica “sí” o “no”. 
108 Es descriuen quines són. 
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4. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, 
sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. El contractista té els drets següents: 
 

• Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments que 
puguin obstaculitzar la prestació del servei. 

• Percebre la retribució corresponent a la prestació del servei en la forma i la 
quantia que resulti del procés de licitació. 

 
2. Les obligacions generals del contractista són: 
 

a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar prestant el servei fins que 
quedi garantida la seva continuïtat. 

b) Respondre penal i civilment dels danys i perjudicis que ocasionin els seus 
treballadors, els vehicles o els instruments utilitzats en el servei. 

c) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  amb 
motius publicitaris o qualsevol altres d’interès exclusiu de l’entitat sense 
comunicar-ho prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament. 

d) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats 
de l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual. 

e) el contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 
del contracte. 

f) El contractista disposarà dels mitjans tècnics necessaris per a la prestació del 
servei. Aquests estaran en perfecte estat i degudament revisats i calibrats 
segons normativa vigent. 

g) L’adjudicatari anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a 
interlocutor amb l’Ajuntament, amb objecte d’assistir a les reunions i supervisar 
la bona marxa del servei. 

h) El contractista procedirà a l’execució del contracte amb estricta subjecció a 
aquest plec de condicions de prescripcions tècniques i de condicions 
econòmiques i administratives. 

i) L’Ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats de 
revisió i calibració dels equips de mesura i inspecció utilitzats. 

j) L’adjudicatari té l’obligació d’acceptar les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de 
les mateixes segons les condicions actuals de cadascun dels seus elements. 

k) El contractista ha d’adscriure i mantenir els mitjans humans relacionats a la seva 
oferta i que hagi acceptat l’Ajuntament, els qual es trobaran sempre i coma mínim 
a disposició del servei. 

l) Anirà a càrrec de l’empresa licitadora l’assessorament tècnic descrit en la 
clàusula 5.7 dels plec de prescripcions tècniques.   

m) El cost de les operacions previstes en el servei de manteniment correctiu són a 
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càrrec de l’empresa licitadora, exceptuant el dany que hagi estat produït per 
tercers, per condicions meteorològiques extremes, per catàstrofes o per causes 
de força major, quedant obligat a la seva immediata reparació d’acord amb el 
previst en aquest plec. 

n) El contractista serà responsable de les deficiències en el funcionament dels 
elements instal·lats. 

o) Si es produeixen danys a les instal·lacions objecte del contracte i aquests poden 
resultar perillosos per a les persones, pels béns de l’Ajuntament o per tercers, el 
responsable municipal ordenarà la seva immediata reparació o retirada. 
L’empresa contractista està obligada a comunicar a l’Ajuntament aquests danys 
mitjançant instància al registre general d’entrada de l’Ajuntament, en cas de no 
fer-ho serà responsable dels mateixos. 

p) El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració 
social a les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental. 

q) L’Ajuntament està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol 
moment, tota la  documentació que consideri necessària a l’objecte de 
comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’odre fiscal, laboral, administratiu, 
etc. Requeriment que s’haurà d’atendre en el termini que en cada moment 
s’assenyali per l’Ajuntament. 

r) El contractista serà responsable, davant de l’Ajuntament per les faltes que 
cometin els seus treballadors i empleats. Està obligat al rescabalament dels 
danys que causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o 
per negligència o per culpa, tant si són persones com bens, com instal·lacions 
particulars o municipals, sense perjudici de les sancions contractuals que els 
puguin ésser imposades.  

s) El contractista i els seus operaris que executin les prestacions del contracte han 
de mantenir un tracte correcte amb els usuaris i treballadors d’aquest Ajuntament 
i amb la resta d’usuaris del servei. 

t) El contractista haurà de complir totes les altres obligacions que es derivin de 
qualsevol disposició legal aplicable. 

u) Totes aquelles obligacions que figuren en el PPTP d’aquest procediment. 
 

 
3. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis corresponents. 
L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a la prestació del servei, sempre que estigui en l’àmbit de 
les seves competències. 
 
4. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 
contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició 
de sancions, o acordar la seva resolució. 
 
 
 
 

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  
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- Contractar i mantenir vigent durant l’execució d’aquest contracte una pòlissa 

d’assegurança d’acord amb allò que preveu aquest PCAP. 
 

- Les condicions especials d'execució establertes en el present plec, tindran el 
caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà considerat 
com incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i del previst en 
l’article 71.2 c) de la LCSP. 

 

• Presentació de la següent documentació: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC109 

 
RÈGIM PATRIMONIAL110 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total: 4 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte. 
Durada del període principal: 2 anys 
Durada màxima de cada pròrroga: el contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues 
d’un any cada una, de forma expressa i per mutu acord de les parts, així doncs la durada 
màxima del contracte serà de 4 anys (2+1+1) 
Número màxim de pròrrogues: 2 
 
El servei haurà d’estar plenament en funcionament en el termini de 10 dies a comptar 
des de la formalització del contracte i en tot cas una vegada finalitzada la vigència del 
contracte que actualment l’Ajuntament té subscrit. 
 
Pel cas que en el decurs de la durada del contracte s’incloguin nous ascensors: 
 
▪ La prestació de manteniment preventiu d’aquestes s’iniciarà una vegada rebudes per 

part de l’Ajuntament les citades obres o subministraments. 
▪ La prestació de manteniment correctiu amb garantia total per aquestes instal·lacions 

s’iniciarà una vegada finalitzat el termini de garantia de dites obres o 
subministraments.  

▪ La finalització de les prestacions de manteniment preventiu i correctiu d’aquests nous 
ascensors coincidirà amb la data de finalització del present contracte. 

 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 

                                                 
109 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de 

serveis. 
110 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades 

de les legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
 

 

 

Pàgina 46 de 97 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 Aplicació111: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència112: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 300.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:- 
 
Aquesta pòlissa es presentarà a l’Ajuntament junt amb la documentació prèvia a 
l’adjudicació que es requereixi a l’empresa que la mesa de contractació proposi com 
adjudicatària del contracte. 
Durant tota la vigència del contracte haurà d’estar en disposició de demostrar la seva 
vigència a l’Ajuntament.  
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

c) El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de 
UN (1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte.  

d) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: En els supòsits establerts en el PPTP. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT113  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció:- 
Justificació:-

                                                 
111 S’indica “sí” o “no”. 
112 S’indica “sí” o “no”. 
113 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:114  
- Quantia: 19.663,74 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El valor estimat del contracte inclou els imports 

corresponents a cadascuna de les prestacions de manteniment integral, per la 
durada màxima del contracte (2 anys, més dues possibles pròrrogues d’un any 
cada una) segons l’import anual especificat posteriorment. Addicionalment, 
s’inclouen les possibles modificacions que contempla el present PCAP. 

 
Pressupost base de licitació (import anual): 
 

▪ Prestació 1: Manteniment preventiu: 3.192,53 €/anual (IVA exclòs) més 670,43 
€ (21% IVA) total 3.862,96 €/anual (IVA inclòs) 

 
▪ Prestació 2: Manteniment correctiu: 1.404,20 €/anual (IVA exclòs), més 294,88 

€ (21% IVA) total 1.699,08 €/anual (IVA inclòs) 
 
Justificació115: segons consta en l’Annex 2 del PPTP en el qual es desglossa el preu 
anual dels treballs inclosos en la prestació 1 i prestació 2 per a cada tipus d’aparell 
elevador, i que es reprodueix a continuació:   
  

                                                 
114 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
115 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
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PRESTACIÓ 1 (MANTENIMENT PREVENTIU) 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) 
Preu 
hora Parcial 

ma d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 
Inspecció periòdica (cada 2 anys). 
Inclòs taxa  0,5  100,00 50,00 

Ma d'obra per a petites reparacions  1 2 24,00 48,00 

Petit material     100,00 

    Cost directe  673,20 

    Cost indirecte 13% 87,52 

    

Benefici 
Industrial 6% 40,39 

   Total prestació 1 ascensors / any 
801,11 
€ 

        

Plataforma coef. Periodicitat Temps (hora) 
Preu 
hora Parcial 

ma d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 
Inspecció periòdica (cada 2 anys). 
Inclòs taxa  0,5  100,00 50,00 

Ma d'obra per a petites reparacions  1 2 24,00 48,00 

Petit material     90,00 

    Cost directe  663,20 

    Cost indirecte 13% 86,22 

    

Benefici 
Industrial 6% 39,79 

   Total prestació 1 plataforma / any 
789,21 
€ 

        

        

TOTAL UNITATS  UTS 
PREU 
UNITARI TOTAL   

Ascensors  3 801,11 2.403,32   

Plataforma  1 789,21 789,21   

    
TOTAL PRESTACIÓ 1 / 
ANY 

3.192,53 
€   
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PRESTACIÓ 2 (MANTENIMENT CORRECTIU) 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) 
Preu 
hora Parcial 

ma d'obra per a avaries 0,25 12 1 24,00 72,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 

Petit material     180,00 

    Cost directe  324,00 

    Cost indirecte 13% 42,12 

    

Benefici 
Industrial 6% 19,44 

   Total prestació 2 ascensors / any 
385,56 
€ 

        

Plataforma coef. Periodicitat Temps (hora) 
Preu 
hora Parcial 

ma d'obra per a avaries 0,25 12 0,5 24,00 36,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 

Petit material     100,00 

    Cost directe  208,00 

    Cost indirecte 13% 27,04 

    

Benefici 
Industrial 6% 12,48 

   Total prestació 2 plataforma / any 
247,52 
€ 

        

        

TOTAL UNITATS   UTS 
PREU 
UNITARI TOTAL   

Ascensors  3 385,56 1.156,68   

Plataforma  1 247,52 247,52   

    
TOTAL PRESTACIÓ 2 / 
ANY 

1.404,20 
€   

      

TOTAL PRESTACIÓ 1 + PRESTACIÓ 2 (ANY) 4.596,73 € 

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU116   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: els indicats en l’apartat anterior. 
 
Sistema de preus unitaris: Sí 

                                                 
116 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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Descripció117: Els resultants de la baixa ofertada a aplicar als preus unitaris per als 
treballs no inclosos en la prestació2 (manteniment correctiu). 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió118: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que la intervenció de vàries empreses en el manteniment en dificultaria la seva 
coordinació per part dels serveis tècnics municipals, i el faria més onerós. És 
recomanable, doncs, que l’Ajuntament disposi d’un únic interlocutor pel present 
contracte.  
Descripció i import119: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots120:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes121:  baixa respecte el pressupost de 
licitació per a la prestació de servei anual de manteniment preventiu, per a la prestació 
de servei anual de manteniment correctiu, i baixa respecte els preus unitaris per als 
treballs no inclosos en la prestació de servei anual de manteniment correctiu que 
consten en l’annex 3 del PPTP. 
 
Tipus de sortida122: d’acord amb els imports indicats. 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 123 

Aplicació124: No 
Règim d’aplicació125: 
 
 

                                                 
117 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
118 S’indica “sí” o “no”. 
119 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
120 S’indica “si” o “no” 
121 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: 

baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
122 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una 

baixa única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
123 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
124 S’indica “sí” o “no”. 
125 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 2018 (4 mesos de 
setembre a 
desembre) 
 

1.854,01 € 

22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 2019 5.562,04 € 
22.920.21300 R.M.I Maquinària etc. 2020 (8 mesos 

gener-agost) 
 
3.708,03 € 

 
FINANÇAMENT126 

Concepte: - 
- Aplicació pressupostària127:  
- Denominació:   
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS128 
Trimestral 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS129 

 
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb les certificacions dels serveis 
previstos en el contracte i els preus dels mateixos que resultin de la licitació o de les 
revisions de preus que s’escaiguin, abonant-se els serveis de forma trimestral. 
La retribució es materialitzarà per trimestres vençuts, contra la presentació de factura 
per part del contractista, i l’Ajuntament haurà d’abonar-la d’acord amb els terminis que 
estableix la LCSP. 
El responsable del contracte conformarà la facturació mensual del cost del servei i amb 
la confirmació de serveis prestats i efectivament realitzats durant el període. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 

                                                 
126 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
127 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
128 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
129 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
 

 

 

Pàgina 52 de 97 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135. 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS130 

No procedeix. 
 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
130 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan131: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages  
Atribució132: per delegació. 
Delegació133: Decret d’Alcaldia núm. 480/2015 de 18 de juny (BOPB de 3.07.2015) 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució134: Sí 
Composició:   
President: Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i 
activitats 

Vocals: 
o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del 

departament origen del contracte. Sr. Tomás Casero Garcia, Regidor de 
serveis 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte. Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic 
municipal  

o Funcionari/s amb les funcions d’assessorament legal a l’òrgan de 
contractació: 

▪ Titular: Sra. M. José Fernández Trigo, Lletrada municipal 
▪ Suplent 1r: Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de 

contractació 
o Secretaria General: 

▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal 
o Intervenció municipal: 

▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Judit Tort Rebull, Tresorera municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

- Es designa al Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal en règim de 
funcionari interí, al ser el tècnic responsable del manteniment d’edificis i 
instal·lacions municipals (inclosos ascensors) segons el Decret 2015-0480, de 

                                                 
131 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas 

dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
132 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
133 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
134 S’indica “sí” o “no”. 
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18 de juny de 2015, de mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal 
del mandat 2015-2019 (modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig).  

- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució135: No 
Definició136: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE137 

Regidoria d’adscripció138:  Serveis públics, esports i seguretat ciutadana 
Responsable municipal/ representant de la promoció139: Sr. Sergio Garcia Barreto, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra140: - 
Director de l’execució de l’obra141: - 
Coordinador de seguretat i salut142: - 

                                                 
135 S’indica “sí” o “no”. 
136 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
137 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es 

nomena és un representant de la promoció. 
138 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
139 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
140 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
141 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
142 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 
de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb 
contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR143 

Exigència144:Sí 
Descripció145: Imprescindible l’habilitació indicada a l’apartat “Solvència tècnica en cas 
de no exigència de classificació”. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de 
l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests 
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic. 
 
No obstant de conformitat amb la Disposició transitòria tercera atès que l’entrada en 
vigor d’aquest precepte es produirà una vegada transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor de la LCSP (09.09.2018) l’obligació establerta en l'article 159.4.a) 
d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic (ROLECE o RELI) serà exigible fins aleshores, podent-se d’acreditar la capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma que es 
detalla a continuació. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ146 

Enumeració147:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificació:  

                                                 
143 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
144 S’indica “sí” o “no”. 
145 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
146 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
147 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 

Grup Subgrup Categoria 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions d’aparells elevadors i de 
translació horitzontal 

1 

P 7. Manteniment i reparació d’equips i 
instal·lacions  d’aparells elevadors i de 
translació horitzontal 

A 
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Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 
categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre) 
 
Les empreses també hauran de complir alguna de les següents condicions: 
 

- Estar inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o 
equivalent, com empresa conservadora d’ascensors.  

 

- Haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de 
l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

 
Solvència econòmica: 

- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import igual o superior de 
27.500 euros   (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

- Justificació: sent el valor estimat del contracte de 18.386,73 €, el paràmetre 
establert en l’article 87.1 a) de la LCSP delimita de forma objectiva el requisit per 
acreditar la solvència econòmica dels licitadors.  
 

Solvència tècnica:  
1. Relació dels serveis de manteniment d’ascensors en el curs dels cinc darrers 
anys, avalada per certificats de bona execució per un import mínim de 27.500 €; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 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; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de serveis de 
manteniments d’ascensors prestats acompanyada dels corresponents certificats 
esmentats. 
 

- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 

  
Les empreses també hauran de complir alguna de les següents condicions: 
 

- Estar inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o 
equivalent, com empresa conservadora d’ascensors.  
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- Haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de 
l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP148 

Exigència149: No 
Descripció150: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP151 

Exigència152: No 
Descripció153: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)154 

Exigència155: No 
Descripció156: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)157 

Exigència158: No 
Descripció159: 
  

                                                 
148 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del 

personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
149 S’indica “sí” o “no”. 
150 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
151 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu 

compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i 
definitiva. 
152 S’indica “sí” o “no”. 
153 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
154 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
155 S’indica “sí” o “no”. 
156 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
157 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
158 S’indica “sí” o “no”. 
159 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 2160: no 
Sobre 3: 161: no  
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. En 
aquest document s’haurà d’indicar, de forma clara i separada, l’import del 
servei de manteniment corresponent als contenidors soterrats 
  

RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ162 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 
Les proposicions es presentaran exclusivament mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en l’apartat C) punt 2.1 de règim de publicació 2 de la clàusula 32 del 
DCPCAP. 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament,  
en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.  

                                                 
160 S’indica “sí” o “no”. 
161 S’indica “sí” o “no”. 
162 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: - 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
1. Oferta econòmica respecte les prestacions de manteniment integral (puntuació 
màxima 85 punts) 

 
2. Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en la 
prestació 2 (servei de manteniment correctiu amb garantia total), detallats en 
l’annex 3 del PPTP: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ordre Descripció 
Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Oferta econòmica anual per la prestació 1 
(servei de manteniment  preventiu), d’acord 
amb l’abast prestacional indicat al PPTP 

60 punts Fórmula del tipus 1 de 
la clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

2. Oferta econòmica anual per la prestació 2 
(servei de manteniment correctiu amb 
garantia total), d’acord amb l’abast 
prestacional indicat al  PPTP 

25 punts Fórmula del tipus 1 de 
la clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

Ordre Descripció 
Puntuació 

màxima: 15 
punts 

Fórmula 

1.  
Baixa lineal per als preus 
unitaris de mà d’obra 

 
5 punts 

Fórmula (Tipus 1 de la 
clàusula 34 del DCPCAP) 

2.  

Baixa lineal per cada una de 
les famílies de materials en 
base als preus de la base de 
dades ITEC 

 
 

5 punts 

Fórmula (Tipus 1 de la 
clàusula 34 del DCPCAP) 

3.  

Baixa lineal per als materials 
no inclosos en la base als 
preus de la base de dades 
ITEC, i que es referenciarà en 
base a PVP de cada fabricant 
de l’any en curs 

 
 

5 punts 

Fórmula (Tipus 1 de la 
clàusula 34 del DCPCAP) 
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Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert súper-simplificat, en aplicació de 
l'article 159.6 de la LCSP. De conformitat amb l’establert en l’apartat c) del citat precepte, 
l’oferta s’avaluarà mitjançant criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència163: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics164: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència165: sí 
Quantia: 5% de l’import d’adjudicació de les prestacions 1 i 2 (IVA exclòs). 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics166: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

1 any 

  

                                                 
163 S’indica “sí” o “no”. 
164 S’indica “sí” o “no”. 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Són causes de resolució amb caràcter general, les establertes en la LCSP i en el 
DCPCAP. El contracte es podrà resoldre també per les causes següents:  
 

- L’incompliment de l’obligació essencial de contractar i mantenir vigent durant 
l’execució d’aquest contracte una pòlissa d’assegurança d’acord amb allò que 
preveu aquest PCAP. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 
 

- L’incompliment de les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació, vigilància de 
la salut i coordinació d’activitats empresarials. 
 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP, els quals es transcriuen a continuació: 
 

Si el contractista, per causes imputables a ell, hagués incomplert l’execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre 
el contracte o podrà imposar les penalitats que consideri proporcionals a la 
gravetat de l’incompliment que no serà superior al 10% del preu del contracte. 

 
S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, 
les prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per 
causes imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels 
criteris d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del 
contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% 
o fins el 10%, respectivament. 

  
La infracció de l’obligació que determinades tasques critiques no puguin ser 
objecte de subcontractació i hagin de ser executades directament pel 
contractista, suposarà que s’imposi al contractista, bé una penalitat del 50% del 
contracte, bé la resolució del contracte per considerar-se en tot cas aquesta 
obligació, l’incompliment d’una obligació essencial. 

 
L’incompliment de les obligacions de remetre a l’òrgan de contractació la 
informació relativa als subcontractistes prevista a l’article 217.1. LCSP, suposarà 
un incompliment de les condicions essencials d’execució que podrà ser 
sancionada fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) per cada 
incompliment.  
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Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del 
valor estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest 
incompliment, per a terceres persones, o quan facin perillós o impossible el 
desenvolupament de l’activitat de l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
S’aplicarà en tot cas l’establert al DCPCAP:  
 

Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa 
degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els 
articles 192 a 195 de la LCSP fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 
8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 

 
L’incompliment de l’establert en la clàusula 5.9.2 del PPTP, per a la reparació 
d’avaries considerades urgents, comportarà una penalització de 50 € diaris per 
cada dia que l’aparell estigui immobilitzat.  
 
 
Graduació de les penalitats: 
 

- Per a graduar la penalitat a aplicar en relació als incompliments establerts en els 
apartats anteriors, es tindrà en compte la gravetat del fet i els perjudicis causats, 
la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  
 

- Quan d’alguna situacions de les previstes anteriorment es derivessin danys i/o 
perjudicis per a l’administració contractant, o es derivessin responsabilitats 
d’aquesta davant tercers, el contractista, a més de les penalitats previstes en 
aquesta clàusula, respondrà administrativa, civil i penalment i haurà de satisfer 
a l’ajuntament els imports dels perjudicis econòmics causats. 
 

 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP167  

 

  

                                                 
167 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa 

indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa:  Modificació de la prestació del servei de manteniment preventiu, per ampliació 
o reducció del nombre d’ascensors objecte de la present licitació. 
 
Contingut: 
 

a) Si durant el termini de vigència del contracte s’amplia el nombre d’ascensors que 
contempla el present PCAP i el PPTP, s’augmentarà l’import corresponent a la 
prestació de manteniment preventiu resultant de la licitació, amb la part que 
proporcionalment correspongui per l'aplicació dels preus unitaris que hauran de 
constar en l’annex d’estudi justificatiu de l’oferta del sobre 1, aplicant sobre 
aquest la baixa percentual que ofereixi l'adjudicatari en la seva oferta.  

 
En aquest sentit,  

 
b) Si durant el termini de vigència del contracte es veu reduït el nombre d’ascensors 

o aparells elevadors que contempla el present PCAP i PPTP, l’adjudicatari no 
tindrà accés a percebre cap indemnització per cap mena de concepte, fins i tot 
pel benefici industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte 
resultant de la licitació, amb la part que proporcionalment correspongui per 
l'aplicació dels preus unitaris que hauran de constar en l’annex d’estudi 
justificatiu de l’oferta del sobre 2 aplicant sobre aquest la baixa percentual que 
ofereixi l'adjudicatari en la seva oferta. 

 
No serà objecte de modificació els imports corresponents a la prestació de manteniment 
correctiu amb garantia total. 
 
Abast màxim: s’admetran les citades modificacions del contracte fins al percentatge i 
amb els requisits establerts per la LSCP: 20% respecte el preu objecte de la prestació 
del servei de manteniment preventiu d’aquest contracte, i que correspondrien a un 
màxim de 1.277,01 euros (IVA exclòs) pel període total de 2 anys. 
 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers168:  Sí 

                                                 
168 S’indica “si “o “no”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
 

 

 

Pàgina 66 de 97 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar169: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació170: Sí 
Pagament directe a subcontractistes171: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: tasques del servei de 
manteniment preventiu.  
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
 
 
EXTINCIÓ  
Causes172: 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS173: 

 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal  
       
Tomás Casero Garcia, Regidor de serveis municipals174 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA175 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Santiago Gonzalez 

Castellanos, secretari per delegació, en virtut de Decret 2017-0507, de 28 d’abril, 
publicat al BOPB de 19.05.17 i esmena d’errades BOPB de 23.06.17. 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 

                                                 
169 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
170 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 
171 S’indica “si “o “no”. 
172 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció 

aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
173 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
174 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
175 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 176 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 206/2018 
Objecte: Servei integral de manteniment preventiu i correctiu dels ascensors dels edificis 
municipals i altres aparells elevadors de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  
 
RÈGIM 

Classe177: administratiu 
Modalitat178:serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau,per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 

el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

                                                 
176 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment 
no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració 
inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
177 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
178 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 
els poders adjudicadors del sector públic. 

- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).179  

 
LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
179 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es 

disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació180 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 206/2018 
Objecte: Servei de manteniment preventiu i correctiu amb garantia total dels ascensors 
dels edificis municipals i altres aparells elevadors l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

 
1. Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment preventiu, 

d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP. 
 

Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment 
preventiu, d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP  
Pressupost de licitació: 3.192,53 €/any (IVA exclòs) 

Preu anual sense IVA                                           €/any 

Import anual IVA (21%)                                          €/any 

Preu anual amb IVA                                          €/any 

% baixa de licitació                                          % 

 
(*) Els preus ofertats no podran superar els assenyalats en el plec de clàusules i que es 
reiteren en el present model.  
(*) L’oferta econòmica haurà d’estat acompanyada per document separat que consistirà 
en un estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. En aquest document s’haurà 
d’indicar, de forma clara i separada, l’import del servei de manteniment 
corresponent als contenidors soterrats 

                                                 
180 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la 
reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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2. Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment correctiu 

amb garantia total, d’acord amb l’abast prestacional indicat al PPTP. 
 

Oferta econòmica anual per a la prestació del servei de manteniment 
correctiu amb garantia total, d’acord amb l’abast prestacional indicat 
al PPTP  
Pressupost de licitació: 1.404,20 €/any (IVA exclòs) 

Preu anual sense IVA                                           €/any 

Import anual IVA (21%)                                          €/any 

Preu anual amb IVA                                          €/any 

% baixa de licitació                                          % 

 
(*) Els preus ofertats no podran superar els assenyalats en el plec de clàusules i que es 
reiteren en el present model.  
(*) L’oferta econòmica haurà d’estat acompanyada per document separat que consistirà 
en un estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. En aquest document s’haurà 
d’indicar, de forma clara i separada, l’import del servei de manteniment 
corresponent als contenidors soterrats 
 
3. Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en la 

prestació de manteniment correctiu: 
 

Baixa lineal respecte els preus unitaris per als treballs no inclosos en 
la prestació 2 (servei de manteniment correctiu amb garantia total), 
detallats en l’annex 3 del PPTP 

Baixa lineal per als preus unitaris de mà 
d’obra 

..... % de baixa 

Baixa lineal per cada una de les famílies 
de materials en base als preus de la 
base de dades ITEC 

..... % de baixa 

Baixa lineal per als materials no 
inclosos en la base als preus de la base 
de dades ITEC, i que es referenciarà en 
base a PVP de cada fabricant de l’any 
en curs 

..... % de baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 
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S’indica a continuació relació de la part del servei que es preveu subcontractar: 
 
 
 
Tasca Import a 

subcontractar 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   
   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANNEX 2- Plec de prescripcions tècniques particulars 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES 
APARELLS ELEVADORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és determinar les condicions a les que s’ha de subjectar el servei 
integral de manteniment dels ascensors i aparells elevadors instal·lats als edificis i 
dependències municipals. 
 
La contractació d'aquest servei sorgeix també per la necessitat de garantir el bon 
funcionament d'aquests aparells, tenint en compte les característiques específiques de 
cada un d'ells, els seus usos, i els materials i elements dels que estan constituïts. 
 
La prestació del servei integral de manteniment té com a principal finalitat, garantir el 
correcte funcionament dels ascensors i aparells elevadors ( i elements auxiliars) 
instal·lats en els edificis i dependències municipals, amb un manteniment eficient, de 
qualitat, amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu control, i seguint les 
recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar el 
nivell tècnic de les instal·lacions. 
Prevenint possibles avaries, realitzar, quan procedeixi, reparacions i intervencions 
programades i no programades, i evitar la degradació de les instal·lacions. 
Assegurar la disponibilitat i assistència permanent i eficaç per part de l’empresa 
mantenidora. 
 
L’empresa adjudicatària serà la responsable de mantenir-los, i comunicar al tècnic 
representant de l’Ajuntament el dia de les inspeccions i el resultat de les mateixes. Haurà 
de tenir present les seves obligacions en quant a: 

- Conservar en bon estat mitjançant un adequat manteniment, així com rebre, 
conservar i transmetre la documentació de les tasques executades. 

- Utilitzar de forma adequada les seves instal·lacions i els seus espais annexos de 
conformitat amb les instruccions de manteniment. 

- Portar a terme el pla de manteniment, encarregant al tècnic competent les 
operacions programades pel manteniment del mateix i de les seves 
instal·lacions. 

- Realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva 
corresponent documentació. 

- Documentar al llarg de tot el servei totes les intervencions. 
 
El contracte contempla el cost del manteniment preventiu, el manteniment correctiu 
derivat de l’ús i el deteriorament propi de les instal·lacions i les modificacions a efectuar 
per adequar les instal·lacions a la normativa d’aplicació. Les actuacions inclouen: la mà 
d’obra, els materials, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva execució, 
així com la disposició per part del contractista de les mesures de seguretat i protecció 
previstes a la normativa vigent. 
Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la realització del 
servei i tots  aquells necessaris per a la correcta execució del contracte. 
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Les prestacions que s'han de donar en compliment del contracte que es licita són: 
• Prestació 1 (P1): Manteniment preventiu que s'abonarà segons la quota que s'indica 
a l'ANNEX 2 amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària. Els treballs inclosos en 
aquesta prestació són: 
▪ Revisions i manteniment preventiu dels aparells elevadors amb la periodicitat mensual 
establerta. En cas de que s’hagi d’augmentar la freqüència de les inspeccions per 
causes imputables al contractista, el cost d’aquestes serà a càrrec seu. 
▪ Atenció de les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any i els serveis 
de rescat permanent. 
▪ Inspeccions periòdiques obligatòries amb un Organisme de Control Autoritzat amb 
periodicitat cada 2 anys. 
▪ Petites actuacions de manteniment correctiu, inclòs ma d'obra i material, a executar 
durant les revisions programades i requereixin la substitució d'algun element o petit 
material: interruptors, polsadors, fluorescents, cargols, timbre d'alarma i en general totes 
aquelles necessàries. 
 
• Prestació 2 (P2): Manteniment correctiu en modalitat GARANTÍA TOTAL, derivat de 
l'ús i deteriorament o de l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, que s'abonarà 
segons la quota que s'indica a l'ANNEX 2 amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària. 
Els treballs inclosos en aquesta prestació són: 
▪ Manteniment correctiu de tots els aparells elevadors derivat de l'ús i deteriorament. 
▪ Adequacions dels aparells elevadors per adaptació a normatives que puguin sorgir. 
 
 
2 – PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
 
Per a tots els treballs als que es refereix el present Plec de prescripcions tècniques 
particulars, regiran les especificacions i es consideraran d’aplicació les disposicions que 
a continuació s’enumeren: 
• Real Decreto 1314/1997, d’1 d'agost de 1997, de disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre, del Ministerio de Industria y Energia, 
Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció (articles vigents). 
• Real Decreto 474/1988, de 30 de març, sobre normes d'aplicació de la Directiva del 
Consell 84/528/CEE sobre aparells elevadors de maneig mecànic. 
• Instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIE-AEM al RD 2291/1985, Referent a 
aparells electromecànics. (Ordre de 23 de setembre de 1987 / articles vigents). 
• Modificació de la ITC-MIE-AEM, Referent a ascensors electromecànics (Ordre de 12 
de setembre de 1991 / articles vigents). 
• Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM-1, del Reglament d'aparell 
d'elevació i la seva manutenció (Resolució de 27 d'abril de 1992). 
• Obligatorietat d'instal·lar portes en cabines, sistemes d'enllumenat d'emergència i 
dispositius de petició d’auxili per als ascensors que manquen d'aquests elements (Ordre 
de 21 de desembre de 1998 i modificació de 16 de novembre de 2001). 
• Aparells elevadors hidràulics (Ordre de 30 de juliol de 1974). 
• Ascensors sense sala de màquines (Resolució de 3 d'abril de 1997). 
• Ascensors amb màquina a la fossa (Resolució de 10 de setembre de 1998). 
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• Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE-Instal·lacions), relatiu als aparells 
elevadors (ITA). 
• Ordre de 30/12/86, per la qual es regula l’aplicació del Reglament d’aparells elevadors 
i manteniment, aprovat per RD 2291/1995. 
• Ordre 23/09/87 per la qual es modifica la ITC-MIE-AEM-1 del Reglament d’Aparells 
d’elevació Manutenció (BOE de 7/10/87). 
• RD 474/1988, de 30 de març, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 84/528/CEE sobre aparells elevadors 
i de tipus mecànic (BOE de 20/05/88). 
• Ordre de 26/05/89, per la que s’aprova la ITC-MIE-EAM-3, referent a carretons 
automotors de manutenció (BOE 9/06/89). 
• Circular 6/89 de la Direcció General de Seguretat Industrial del DIE de la Generalitat 
de Catalunya, per la qual es determinen els terminis en els que les IEC han d’executar 
les funcions d’inspecció i control reglamentaris. 
• Resolució de 25/07/91 de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que 
s’actualitza la taula de les normes UNE i les seves equivalents ISO i CENELEC (BOE 
de 11/09/91). 
• Resolució de 27/04/92, per la que s’aproven les prescripcions tècniques no previstes 
en la ICT MIE-AEM 1 (BOE de 15/09/92). 
• Directiva 95-16-CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 1995 sobre 
l’aproximació de les legislacions dels Estat membres relatius als ascensors (DOCE-L-
213, 7/09/95). 
 
• Instrucció 15/96 de la Direcció General de seguretat Industrial del DIE de la Generalitat 
de Catalunya, per la que s’aprova una modificació parcial dels protocols d’actuació de 
les EIC de la Generalitat de Catalunya. 
• Ordre de 30/06/96, per la que s’aprova el text revisat del Reglament d’Aparells 
elevadors. 
• Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors segons RD 1314/1997, d’1 d’agost, (BOE 234 de 30/09/98). 
• Resolució de 10 de setembre de 1998, del MIE (BOE 230 de 25/09/98). 
• Ordre de 31/05/99, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 2908 de 
11/06/99), per la qual es regula l’aplicació del RD 1314/1997. 
• Protocol de control de seguretat dels ascensors amb marcar “CE” per les EIC 
concessionàries de la Generalitat de Catalunya (Instrucció/99 de la Direcció General de 
Consum i Seguretat Industrial). 
• Procediment de tramitació administrativa de la instal·lació elèctrica dels ascensors amb 
marcar “CE”. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), aprovat pel RD 842/2002, de 2 
d’agost (BOE núm. 224, de 18/09/02). 
• Instruccions Tècniques Complementàries relatives al REBT, BT ITC-1 a ITC-51 (BOE 
de 18/09/02). 
• UNE-EN 81-1. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 
1: Ascensors elèctrics. 
• UNE-EN 81-28. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. 
Ascensors pel transport de passatgers i càrregues. Part 28: alarmes a distància a 
ascensors de passatgers i càrregues. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
 

 

 

Pàgina 77 de 97 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

• RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a 
persones amb discapacitat. 
• UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad”. 
• ORDRE EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya 
del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’ITC AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 
de novembre. 
• Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció. 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i Reials Decrets que la 
desenvolupen. 
• Normes NTE aplicables. 
 
A més de les ressenyades, serà d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament de 
caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte del contracte i que 
sigui vigent en la data d’adjudicació i/o durant el període de la seva execució. 
 
 
3 – ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
3.1 – Instal·lacions objecte del contracte. 
Els aparells elevadors del present contracte són els que apareixen a la llista que es 
relaciona i que es detallen en l'ANNEX 1, i que es diferencien per les següents tipologies: 
• Ascensors 
• Plataformes 
 
3.2 - Instal·lacions actuals 
El contractista acceptarà els aparells elevadors existents en les condicions actuals dels 
seus elements i característiques i haurà d’assumir els contractes de manteniment en 
vigor subjectes o no a garanties. 
Aprofitant les visites per a la primera verificació el contractista presentarà un informe, en 
un termini màxim de 2 mesos, amb la descripció i inventari de les instal·lacions. 
El Contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar les 
característiques essencials, tret que prèviament ho sol·liciti, justifiqui la necessitat per 
escrit al responsable del contracte i se li autoritzi reglamentàriament. 
 
L'empresa adjudicatària encarregarà al seu càrrec una inspecció inicial a un Organisme 
de Control Autoritzat (OCA) pel Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i en un 
termini màxim de 2 mesos, que servirà com a posta a zero de tots els aparells en relació 
a les inspeccions periòdiques d'obligat compliment i com a tràmit de canvi de 
conservador, si s'escau.  
Posteriorment a la inspecció l'empresa adjudicatària lliurarà acta de la inspecció al 
responsable del contracte, indicant quines anomalies o incompliments de normativa hi 
ha i les millores o modificacions que proposa. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
 

 

 

Pàgina 78 de 97 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Segons el descrit en l’apartat anterior, l’empresa adjudicatària manifesta que de manera 
prèvia a la signatura del contracte ha estudiat i revisat els aparells elevadors objecte del 
present plec, en coneix les seves característiques i estat actual, i n’assumeix i accepta, 
dins el preu del contracte, les actuacions a realitzar per a la seva posada en correcte 
funcionament dins la cobertura ofertada. 
En aquells casos en que sigui necessària la substitució de components auxiliars, 
l’empresa adjudicatària està obligada a fer-ho amb els proveïts per fabricants genèrics 
o de comercialització no restrictiva, per evitar limitacions tècniques i econòmiques en 
futures actuacions de manteniment preventiu o correctiu. 
 
3.3 – Altres i/o noves instal·lacions 
Durant la vigència del contracte, L’Ajuntament es reserva el dret d’augmentar o reduir el 
nombre d’instal·lacions.  
L’adjudicatari del servei es farà càrrec del manteniment de les noves instal·lacions en 
dependències municipals que l’Ajuntament realitzi o rebi de tercers, un cop transcorregut 
el període de garantia, i de manteniment que els hi correspon per la seva instal·lació 
inicial, en ambdós casos si és el cas, en les mateixes condicions contractuals que la 
resta.  
 
Quan es tracti d'un increment, el contractista tindrà dret a percebre la contraprestació 
econòmica que proporcionalment correspongui per l'aplicació del preu unitari que es 
determina en l'ANNEX 2 del present plec (aplicant la baixa corresponent presentada pel 
contractista), d'acord amb les característiques dels aparells elevadors incorporats i el 
període de temps que s'efectuï el servei dins de l'anualitat. 
 
En el cas que s'efectuï una reducció del nombre d'elevadors, el contractista no tindrà 
dret a percebre cap indemnització per cap mena de concepte, inclòs pel benefici 
industrial deixat de percebre, i es reduirà del preu del contracte resultant de la licitació, 
la part proporcional que correspongui per l'aplicació del preu unitari que es determina 
en l'ANNEX 2 , d'acord amb les característiques dels aparells elevadors suprimits i el 
període de temps que resti per efectuar el servei dins de l'anualitat.  
 
Per garantir la correcta execució del servei de manteniment de les noves instal·lacions 
i, amb caràcter previ a la seva recepció i a l’inici dels treballs de manteniment 
corresponents, l’empresa efectuarà un informe que lliurarà als serveis tècnics municipals 
en el qual detallarà les deficiències que hagi detectat i la seva valoració econòmica, a fi 
i efecte de reclamar la seva reparació a l’empresa instal·ladora, atès que, durant el 
termini de garantia d’aquestes instal·lacions, la responsabilitat de reparació d’avaries 
correspon a l’empresa instal·ladora, sense perjudici que aquesta, per acord amb 
l’empresa mantenidora, delegui aquestes funcions. 
En aquest cas caldrà donar compte dels acords a l’Ajuntament i correspondrà a 
l’empresa adjudicatària del servei gestionar amb les empreses instal·ladores qualsevol 
reparació que s’hagi de realitzar. En cas que les avaries siguin fruït d’una mala gestió 
del manteniment, i l’empresa instal·ladora no respongui de la garantia, els costos de les 
reparacions no podran ser repercutits a l’Ajuntament. 
 
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar les 
instal·lacions o s’adopten altres sistemes o s’amplia la instal·lació, el licitador quedarà 
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obligat a acceptar el manteniment dels mateixos, efectuant-se la revisió econòmica 
corresponent d’acord amb els criteris establerts en el PCAP d’aquest contracte. 
 
Si el contractista estimés oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà 
de comunicar la seva proposta a l’Ajuntament, sense el consentiment del qual no es 
podran realitzar els esmentats canvis. 
 
 
4 - VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
4.1 – Durada del Contracte 
La durada del contracte serà de 2 anys i es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys. 
 
 
4.2 – Transició del servei 
El Contractista, un mes abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de 
l’Ajuntament tota la informació referent a les instal·lacions que sigui necessària perquè, 
en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar la 
prestació del servei: 
• Inventari de les instal·lacions amb les seves característiques tècniques 
• Històric d'actuacions realitzades (actuacions correctives i preventives) degudament 
introduïdes al programa de gestió del manteniment de que disposa l'Ajuntament. 
 
Un cop finalitzat el contracte es signarà una acta de recepció on es deixarà constància 
de qualsevol incident que pugui ser d'interès pel nou contracte, i s'acompanyarà de tota 
la documentació i certificats requerits en els presents plecs així com l'inventari actualitzat 
i les claus de les instal·lacions de que disposi. 
 
 
5– CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 
 
5.1 – Qualificació de l'empresa 
L’empresa que realitzi el manteniment dels aparells elevadors ha d'estar autoritzada i 
ha de complir alguna de les condicions següents: 
• Estar inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) 
com a empresa conservadora d'ascensors. 
• Haver presentat una comunicació amb declaració responsable davant de l'Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE) 
 
5.2 – Disposició de personal 
El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del 
contracte i complirà amb els seus empleats, la legislació i els convenis vigents que els 
afectin. 
La disposició mínima de personal serà la següent: 
• Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte, destinat al contracte 
de manteniment de les instal·lacions incloses en el plec, amb la indicació de la seva 
titulació, formació i experiència. A més, s’ indicarà el temps de dedicació al compliment 
del contracte de les persones incloses a l’organigrama 
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• L’empresa anomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor amb 
l’Ajuntament, amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei. 
• L’empresa haurà de disposar de personal professional per a la conservació dels 
aparells elevadors amb la competència professional que s’indica a la disposició 
transitòria 2a de l’Ordre EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013). 
Aquesta competència s’haurà de justificar presentant algun dels següents documents: 

- Certificat de la pròpia empresa en compliment a la disposició transitòria 2a de 
l’Ordre EMO/254/2013 de 10 d’octubre (DOGC 6486, 23/10/2013) i en base a 
l’experiència del treballador. 
 

-  Certificat del responsable de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat 
de Catalunya. 

- Títol de formació professional amb accés directe a la competència professional 
(cicles formatius de grau mitjà i de grau superior). 

 
En cas de períodes de vacances o de malaltia de personal, s'ha de donar garantia de 
continuïtat del servei i és responsabilitat del contractista preveure la forma de cobrir els 
diversos serveis que s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà 
inclosa en el preu ofert pel servei i dins dels preus unitaris quan aquesta sigui la forma 
de facturar les prestacions. 
 
Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement dels equipaments i de les 
instal·lacions per part del personal assignat al servei, l’empresa adjudicatària haurà 
d’informar a l’Ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de les modificacions en la plantilla 
i en l’organigrama que precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades pel 
propi Ajuntament, de forma que aquest pugui comprovar i verificar en qualsevol moment 
la plantilla i dedicació d’aquesta. 
 
Caldrà informar al responsable del contracte en relació a les empreses subcontractades 
pel contractista, indicant quines tasques s’han subcontractat i a quina empresa. Els 
requeriments de l’empresa subcontractada hauran de ser com a mínim els que es 
descriuen en el present plec per al contractista. 
No es podrà subcontractar els treballs de revisió i manteniment preventiu. 
 
5.3 – Equips de treball. 
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’ajuntament, tota la 
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada 
treball. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts: 
• Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. 
• Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el 
públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 
• Tots els operaris que estiguin realitzant treballs en els equipaments municipals han 
d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació. 
• El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant 
qualsevol problema que es plantegi al respecte. 
• Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en la concessió. 
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5.4 – Equipament exigit 
Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos materials: 
a) Vehicles, eines i d’altres: L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics 
necessaris per l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, 
recanvis, etc.). Aquests estaran en perfectes condicions d’ús i degudament revisats i 
calibrats segons normatives vigent. 
L’Ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats de revisió i 
calibració dels equips de mesura i inspecció utilitzats.  
Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest 
plec hauran de disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles ( ITV ) al dia.  
b) Equips de protecció personal i d’elements de protecció i senyalització per evitar 
accidents durant l’execució dels treballs. 
c) Equips informàtics i software: Es disposarà de l’equip informàtic necessari per 
gestionar les incidències, tant a les oficines com a fora: ordinadors de sobre taula i/o 
portàtils, “netbooks” o PDAs i mòdem per poder intercanviar en tot moment la informació 
que es consideri adient. 
d) L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris què permetin 
als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de la 
setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia.  
e) Disponibilitat d'espai: Les empreses concursants hauran de disposar d'un espai per 
oficines, magatzems i tallers,... necessaris per a la realització de les tasques de 
manteniment, reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el plec. El local 
no podrà estar a una distància superior als 50 km. 
 
5.5 - Programació de treballs. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals i l’empresa adjudicatària determinaran conjuntament les 
prioritats en reparacions a realitzar, d'acord a les necessitats tècniques i les disposicions 
pressupostàries. 
En cas de vaga ( serveis mínims ) l’empresa contractada haurà de notificar a 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 h els serveis mínims establerts en el cas 
de vaga del seu personal. 
 
5.6 – Gestió informatitzada 
 
L’empresa adjudicatària disposarà d’una base de dades informatitzada dins els dos 
primers mesos de vigència del contracte, que inclourà:  
- L’inventari actualitzat i detallat de les instal·lacions. 
- Llibre de manteniment, per a cada edifici amb el registre històric de totes les operacions 
de manteniment preventiu i correctiu efectuades (Access o Excel). 
- Registre d’actuacions, avisos d’avaries, les incidències i deficiències detectades, els 
materials substituïts, les modificacions proposades per adequar les instal·lacions a 
noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l’empresa per 
garantir un millor funcionament de les instal·lacions (Access o Excel). 
- Informes tècnics mensuals o trimestrals de l’evolució del servei i les incidències (format 
pdf o word). 
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La base de dades ( inventari, manteniment, informes ) serà propietat de l’Ajuntament,  
qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital. Així mateix, 
l’adjudicatari en finalitzar el servei s’obliga a traspassar a l’Ajuntament, o a qui aquest 
determini, la informació de la base de dades i dels plànols del seu sistema informàtic 
relativa a la prestació d’aquest contracte. 
 
Per a totes les operacions que es realitzin dins les especificacions del contracte, s'haurà 
de generar una ordre de treball. La gestió d'aquestes ordres de treball variarà en funció 
de la tipologia d'operacions: 
• Per a totes les operacions previstes dins la P1 , el contractista haurà d'establir 
calendaris amb les programacions corresponents que lliurarà al responsable del 
contracte durant el primer mes de contracte. Un cop aprovat, el contractista tindrà 
l'obligació de generar una ordre de treball per a cada operació amb tota la informació 
que permeti un fàcil seguiment i que servirà per validar o no la certificació mensual: data, 
operaris, material substituit no facturable, informe revisió,... 
• Les operacions previstes dins la P2 , s'originaran per un avís dels usuaris que arribaran 
als serveis tècnics municipals i aquests l'assignaran al contractista. Per tant, només es 
podrà atendre avisos d'operacions que arribin per aquest canal. 
Només en cas d'urgència el contractista podrà rebre l'avís procedent dels serveis tècnics 
o de la policia local per altres vies (telèfon, email, SMS). La informació que inclourà els 
avisos d'ordre de treball serà com a mínim: 
▪ Numero de comunicat 
▪ Lloc on s'ha de fer la intervenció 
▪ Sol·licitant 
▪ Detall de l'anomalia 
▪ Data límit per solucionar l'anomalia 
 
En tot moment s'ha de poder saber en quin estat estan totes les ordres de treball 
assignades al contractista i abans de tancar-les s'hauran de valorar, introduint com a 
mínim la següent informació: 
▪ Descripció de la feina realitzada 
▪ Hores d'operari, distingint persona i/o categoria 
▪ Material emprat.  
▪ Data d'inici i final del treball. 
 
Aquesta informació també s'haurà de reflectir en l'albarà o fitxa de l'ordre de treball i 
haurà d'estar signada pel responsable o conserge de l'equipament. 
 
5.7 – Assessorament 
 
L’adjudicatari haurà de fer, a més dels serveis propis de manteniment ja definits, aquells 
serveis tècnics d’assistència i suport als Serveis Tècnics Municipals que s’indiquen: 
- L’assessorament tècnic a la redacció dels projectes de nova planta des de les d’Àrees 
d’Urbanisme i d’Infraestructures. 
- L’assessorament a la redacció d’informes, pressupostos i projectes menors 
d’adaptació de les instal·lacions actuals. 
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- Manteniment i posta al dia d’un fitxer amb la normativa d’obligat compliment, 
especificant tant reglaments i normatives actualment vigents com aquells que puguin 
ser-ho en el decurs de la contracta. 
- Confecció d’informes per a les companyies asseguradores en cas de robatoris o danys 
per vandalisme. 
 
5.8 – Horari del servei 
 
Els treballs es realitzaran sense interferir en l’activitat pròpia del centre. Quan el 
compliment d’aquesta condició ho requereixi, es podrà exigir a l’adjudicatari la realització 
de treballs fora de l’horari laboral de l'equipament corresponent. 
Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present contracte es 
consideren com a treballs en horari laboral normal els realitzats en dies feiners entre les 
8:00 i les 15:00 hores. 
Es consideren dies no feiners els següents: 
• Els dissabtes i diumenges. 
• Les festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. 
• Les festes locals de Sant Fruitós de Bages. 
 
El responsable del contracte haurà d'autoritzar aquells treballs a realitzar fora de l'horari 
laboral normal. 
 
5.9 – Servei de rescat i avaries 
5.9.1- Servei de rescat 
 
El temps de resposta és el temps que transcorre des de que s’avisa a l’empresa 
contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. Els temps de 
resposta pels treballs inclosos en aquest contracte seran: 
• Quan l'avaria hagi produït retenció de persones dins de l'aparell avariat, l'adjudicatari 
ha de comptar amb el servei de rescat permanent i immediat de persones i s'haurà de 
presentar en un termini màxim de 30 minuts. Aquest servei està inclòs en la Prestació 
1. 
 
L’adjudicatari està obligat a facilitar un telèfon d’emergència de 24 h que estarà ubicat 
dins de la cabina en un lloc visible i a la porta exterior de l’ascensor de la planta baixa. 
Tanmateix hauran d’enganxar al costat del telèfon d’emergència el de la policia local. 
De forma addicional el concessionari elaborarà una fitxa esquemàtica a mena de 
procediment d’evacuació amb diagrames i fotografies per a garantir que qualsevol 
persona pugui actuar seguint instruccions telefòniques del mateix concessionari, policia 
local o serveis tècnics municipals. 
 
 
 
 
 
5.9.2- Serveis d’avaries 
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L’adjudicatari haurà de garantir un servei de 24 hores per atenció d’avaries, tots els dies 
de la setmana. Aquest servei permanent com les actuacions degudes a urgències es 
consideren incloses  dins de la oferta econòmica presentada pels licitadors. 
 
El temps de resposta d’atenció d’avaries és el temps que transcorre des de que s’avisa 
a l’empresa contractista fins que aquesta arriba al lloc de l’avaria o emergència. Els 
temps de resposta pels treballs inclosos en aquest contracte seran: 
• Les avaries considerades com a urgents s'hauran d'atendre en un termini màxim d'1 
hora i solucionar en un termini màxim de 3 hores.  
 
Correspondrà als serveis tècnics municipals definir la urgència de les reparacions o 
acceptar terminis majors degudament justificats. En tot cas, es consideraran urgents les 
següents avaries: 
▪ Totes les avaries produïdes en horari de funcionament dels centres municipals, 
necessàries per restablir la normalitat en el funcionament bàsic dels ascensors. 
▪ Aquelles avaries que provoquin alteracions en la seguretat dels centres o persones, 
quan no hi hagi retenció de persones a l'interior dels aparells. 
▪ Aquelles avaries que impossibilitin l'accés a qualsevol centre a on hi treballi una 
persona amb discapacitat, i/o en el moment de l'avaria sigui necessari evacuar o accedir 
una persona visitant a aliena que tingui discapacitat. 
▪ Qualsevol altra que, a criteri dels tècnics municipals o de qui ells deleguin puguin 
considerar-les urgents. 
 
Quan es tracti d'avaries considerades no urgents, s'atendran i repararan en un termini 
màxim de 24 hores a partir de l’avís, sense que sigui objecte de facturació ni el 
desplaçament, ni la mà d’obra ni la reparació de les avaries incloses dins la cobertura. 
En cas que l’avaria no pugui ser reparada immediatament, es comunicarà fefaentment 
a l’Ajuntament i es pactarà el termini de reparació. 
 
En el cas dels contenidors soterrats, i si es veu alterat el servei, a més a més es duran 
a terme mesures alternatives de recollida de residus per part de l’empresa adjudicatària, 
mentrestant no entrin en funcionament. 
 
L’empresa adjudicatària anotarà en el llibre de manteniment el registre de totes les 
avaries detectades i reparades. 
Es comunicarà a l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament, via correu electrònic i en un 
màxim de 24 hores de l’avís, la intervenció efectuada, data i hora en que s’ha realitzat i 
les incidències observades. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar un telèfon d'emergència que estarà ubicat dins 
de la cabina en un lloc visible i a la porta exterior de l'ascensor de la planta baixa. 
 
S’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quant s’apreciï risc d’accident, tallant 
l’interruptor d’alimentació, bloquejant les portes si és necessari, i col·locant rètols 
indicadors en totes les portes d’accés al mateix, fins que s’efectuï la necessària 
reparació. 
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En cas d’accident l’empresa contractista estarà obligada a posar el succés en 
coneixement de l’Administració mitjançant l’OCA (Organisme de Control Autoritzat), amb 
qui tingui concertat el seu control, i a mantenir interromput el funcionament de l’aparell 
elevador fins que es realitzin els reconeixements i proves prèvies pertinents, i ho autoritzi 
l’Òrgan competent esmentat. 
Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa contractista trametrà un 
informe complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de les 
causes desencadenades de l’esdeveniment que s’esmentin com a més provables, de 
les conseqüències que es preveu que s’ocasionin en el funcionament de l’activitat o de 
la instal·lació afectada, i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes produïts i 
evitar-ne la seva repetició. 
 
 
6 – CONDICIONS PARTICULARS DE LA PRESTACIÓ 1 
 
Els treballs inclosos en la Prestació 1 i que s'abonarà segons la quota que s'indica en 
l'ANNEX 2 amb la baixa que ofereixi l'oferta adjudicatària, són els següents: 
• Revisar i comprovar mensualment la instal·lació i components de cadascun dels 
aparells elevadors, dedicant especial atenció a l'estat dels cables, tanques, dispositius 
de fixació, frens, amarres, suspensió de la cabina i del contrapès del motor i les seves 
connexions, així com la instal·lació elèctrica. Fent constar aquesta revisió en el seu 
LLIBRE DE REGISTRE DE REVISIONS DE MANTENIMENT. En aquest sentit, els 
ascensors i contenidors soterrats, hauran de disposar del corresponent certificat vigent 
de posada a punt i correcte estat de funcionament pel seu ús, per part d’una empresa 
homologada, d’acord amb el que estableix la reglamentació vigent i complementada 
amb les bones pràctiques fruit de l'experiència. 
• Realitzar el manteniment preventiu mensualment dels aparells consistent en totes 
aquelles operacions sistemàtiques planificades que permetin mantenir els nivells de 
disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i 
retardar el deteriorament produït per l'ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a 
nivells similars a la posada en marxa de la instal·lació. 
• Resoldre les petites actuacions de manteniment correctiu detectades durant les 
revisions programades i que requereixin la substitució d'algun element o petit material. 
En especial quedaran incloses les reparacions o substitucions dels elements següents, 
amb la ma d’obra inclosa: 
▪ Contacte elèctric del limitador 
• Quadres de maniobra i els seus elements. 
• Conduccions elèctriques de la maniobra. 
▪ Polsadors de les botoneres de cabina i pisos 
▪ Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos 
▪ Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines 
▪ Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina 
▪ Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques 
▪ Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques 
▪ Contactes de presència de portes de pis 
▪ Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina 
▪ Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina 
▪ Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos 
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▪ Relés i contactors del quadre de maniobra 
▪ Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra 
▪ Transformadors del quadre de maniobra 
▪ Timbre d’emergència i la connexió a la central de recepció d'alarmes. 
▪ Bobina del electrofrè del grup tractor 
▪ Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor 
▪ Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat 
▪ Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espai-forat 
• Limitador de velocitat i els seus elements. 
• Cables de tracció, de compensació i del limitador de velocitat. 
• Elements de control de maniobra en buit i cabina o sala de màquines. 
• Desperfectes a l'interior de la cabina, la seva decoració, telefonia, marcs i fulles de 
portes. 
• En instal·lacions hidràuliques: olis, cilindres, pistons i vàlvules. 
• Funcionament de la maniobra: verificació des de l'exterior i l'interior de la cabina del 
bon funcionament dels comandaments de maniobra. Es prioritzarà els comandaments 
de la cabina sobre els exteriors. 
• Anivellació: s'ajustarà amb la periodicitat necessària la cota del paviment dels replans 
d'accés i el de la cabina, quan l'aparell funcioni a plena i mitja càrrega, i en buit, al igual 
que en el supòsit de manca de subministrament elèctric. 
• Règim de velocitat: velocitat mitja d'un recorregut complert en pujada i baixada amb la 
cabina a plena i mitja càrrega i en buit. 
• Arrancada i parada: a mitja i plena càrrega. 
• Comprovació de soroll i vibracions en les zones properes a la cambra de màquines i a 
la cabina. 
• Verificació del consum d'energia elèctrica en cinc recorreguts complerts a mitja 
càrrega. 
• Verificació del bon funcionament dels enclavaments. 
• Elements d'accionament de portes automàtiques i semiautomàtiques, motors, guies 
horitzontals, suspensions, llistons, cèl·lules, operadors, carril de suspensió. 
• Verificació del bon funcionament del mecanisme de tracció i proteccions en les portes 
i comprovació dels sorolls. 
• Elements del motor: debanaments, casquets, anells fregants, contactes, eixos, politja, 
tensors i brides. 
• Comptador automàtic, colissa, roderes, de cabina i contrapès. 
▪ Llums de la il·luminació de l’espai-forat 
▪ Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès 
▪ Contactes elèctrics i mecànics de seguretat del paracaigudes 
• Elements del grup tractor: reforços, bulons, politges de tracció i desviament, coixinets, 
rodolaments. 
• Greixat de tots els elements que per les seves característiques així ho requereixin, 
utilitzant lubricants específics pels productes instal·lats així com neteja dels elements 
propis dels aparells elevadors (s'inclou el subministrament d'olis, greixos, lubricants 
especials, vàlvules de greixar i altres elements de neteja necessaris per aquests 
treballs). 
• Netejar el fossat i la cambra de màquines i el seu entorn 
• Fer els repassos de pintura en aquelles parts de la instal·lació en què els cops o la 
corrosió hagin danyat la imatge de les instal·lacions. 
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• Encarregar i assumir el cost (inclòs la taxa oficial) de les inspeccions periòdiques 
obligatòries (periodicitat cada 2 anys) per part d'un Organisme de Control Autoritzat, i 
tenir la responsabilitat de que es portin a terme a tots els aparells elevadors objecte 
d’aquest contracte que ho requereixin. L'empresa haurà de donar assistència en les 
visites d'inspecció a les instal·lacions als Organismes de Control Autoritzat i als Ens 
Territorials. 
• Interrompre el servei de l’aparell elevador o prendre les mesures necessàries en el cas 
que aquest no ofereixi les degudes garanties de funcionament i seguretat i informar al 
responsable del contracte. 
• Atendre les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any. 
• Donar servei de rescat permanent. 
• Confeccionar nous manuals d’instal·lació, ús i manteniment, així com a la nova 
legalització de la instal·lació si fos necessari, en el supòsit que algun aparell elevador 
instal·lat pateixi alguna variació posterior que modifiqui substancialment l’originari i lliurar 
al responsable del contracte. 
 
Durant la realització de la inspecció es requerirà la presència del contractista per 
realitzar tasques de suport a la inspecció (localització dels elements de la instal·lació, 
resolució d’incidències, dubtes de funcionament, etc.).  
 
Com a resultat de les actuacions periòdiques de manteniment preventiu, es farà entrega 
a l’Ajuntament d’un informe trimestral en format digital amb la descripció de les 
actuacions realitzades (d’acord amb el programa de manteniment aportat) i qualsevol 
altra observació d’interès al respecte de la instal·lació: deficiències observades, 
compliment de la instal·lació amb la normativa vigent, observacions, treballs recomanats 
per garantir una millor fiabilitat del funcionament de les instal·lacions etc.  
Es registrarà i anotarà les dades de visita, el resultat de les inspeccions, els elements 
substituïts i les incidències en el llibre de registre de manteniment. 
 
I totes aquelles operacions preventives necessàries i obligatòries per normativa, amb la 
finalitat de mantenir en bones condicions d'ús i funcionament de l'aparell elevador. 
 
 
7 – CONDICIONS PARTICULARS DE LA PRESTACIÓ 2 
 
Aquesta prestació serà amb modalitat garantia Total. 
 
Són aquells treballs que s’efectuaran quan es produeixi qualsevol avaria que requereixi 
l’actuació de l’empresa contractista, i que inclou aquelles feines no programades que 
siguin de reparació d’avaries, substitució d’elements deteriorats pel pas del temps o per 
la seva utilització i que no estiguin inclosos en els treballs descrits en la Prestació 1, i 
que s'abonarà segons la quota que s'indica en l'ANNEX 2 amb la baixa que ofereixi 
l'oferta adjudicatària 
 
L’empresa contractista haurà d’analitzar i solucionar, segons els temps indicats al punt 
5.9.2, les anomalies de funcionament i les avaries en els aparells elevadors, sent 
exigible per tant a la mateixa una actuació de correcció ràpida amb les necessitats d’ús 
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de les instal·lacions i mitjançant els medis materials i personals més adients, d’acord 
amb els serveis tècnics municipals. 
 
Reparar o substituir aquelles peces que a resultes de les actes de revisió efectuades 
per l’Entitat d’Inspecció i Control, o aquelles altres que tinguin competència per efectuar 
les revisions o inspeccions que en resulti o es determini en aquelles actes la seva 
necessitat de reparació o substitució. El cost de les reparacions indicades en les actes 
d’inspeccions reglamentàries aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
Aquest servei inclou desplaçaments, material i mà d’obra i comprèn totes les peces de 
l’elevador. En el supòsit que no sigui possible trobar una peça de recanvi avariada i com 
a conseqüència fos necessari canviar o substituir tot l’element, el contractista caldrà que 
ho faci i el preu de reposició i substitució de tot l’element s’entendrà igualment inclòs en 
el preu del contracte.  
 
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de manera que 
ocasionin el mínim possible d’incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de 
funcionament de les dependències o d’acord amb els serveis tècnics municipals. 
 
Si degut al canvi d'empresa conservadora, algun dels aparells inclosos en el contracte 
es bloqueja o es necessita descodificar per al seu correcte funcionament, l'empresa 
adjudicatària restarà obligada a fer les gestions amb l'anterior empresa per resoldre 
l'avaria sense un cost addicional per l'Ajuntament. En el cas que l'anterior empresa no 
faciliti la informació per a la resolució de l'avaria, es notificarà a l'Ajuntament i si s'escau, 
al Servei de Seguretat d'Instal·lacions (secció d'Aparells Elevadors) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Queda exclòs del contracte quan es donin els següents casos: 
- Les reparacions o substitucions d’elements afectats per actes de vandalisme o 
robatoris. En el cas de què es conegui la identitat del causant, serà directament 
l’adjudicatari qui farà la corresponent reclamació formal dels danys ocasionats o davant 
de la seva companyia asseguradora. Es posaran les peces malmeses pel sinistre a 
disposició i revisió, a més, de la Cia Asseguradora o el seu pèrit si la pòlissa cobrís 
aquella contingència i risc. 
- Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions i reformes sol·licitades 
per la propietat, o actualitzacions normatives que en un futur es puguin exigir per part 
d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o internacional, companyies 
d’assegurances o companyies subministradores d’electricitat. 
- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de 
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori 
(d’elements no protegits pel sistema d’intrusió ), explosió o per qualsevol altre motiu no 
previst com a contingència normal i no imputable a l’actuació de l’adjudicatari.  
 
En aquests casos es donarà el suport necessària a la Cia Asseguradora de l’Ajuntament 
per a l’elaboració del corresponent peritatge i/o expedient de danys i perjudicis. 
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No obstant, serà obligació de l’adjudicatari, la valoració de la reparació dels danys 
segons ANNEX 3 amb la baixa que ofereixi l’oferta adjudicatària, als que caldrà incloure 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, segons els següents criteris: 
• Preus de ma d'obra indicats amb la baixa ofertada. 
• Preus indicats en la base de dades de l'ITEC de l'any en curs, amb la baixa oferta per 
l'empresa adjudicatària. 
• Per aquells preus de materials no inclosos en l'ITEC, s'agafarà el preu venda públic 
(PVP) indicat a la tarifa de cada fabricant de l'any en curs, aplicant el descompte que 
hagi ofert l'empresa adjudicatària. 
 
L’Ajuntament podrà, en aquests casos, demanar altres pressupostos i adjudicar a 
l’empresa més avantatjosa. En el cas que alguna d’aquestes reparacions finalment la 
realitzi una empresa diferent a l’ empresa adjudicatària del manteniment, aquesta 
restarà obligada a fer la recepció de l’aparell reparat realitzant les comprovacions que 
consideri. 
 
A més de les feines pròpies del manteniment preventiu i correctiu, l’adjudicatari haurà 
de donar: 
- Assistència a comprovacions i explicacions de les instal·lacions als usuaris. 
- Assistència tècnica en un termini no superior a 24 hores des de la notificació de l’avaria. 
 
 
8 – CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS 
Per dur a terme el control per part dels Serveis Tècnics Municipals del bon funcionament 
de les tasques a realitzar, així com de les incidències de les instal·lacions, s'establiran 
els següents mecanismes: 
 
• Llibre de registre de revisions de manteniment: Després de cada revisió s'omplirà 
el llibre de registre situat a la cambra de màquines de cada aparell fent constar la data, 
identificació de l'operari que ha realitzat la revisió i les observacions que es considerin i 
permetin un correcte seguiment dels treballs. Si s'extravia algun dels llibres de registre, 
l'empresa adjudicatària l'haurà de reposar. 
 
• Fitxes de treball: Després de cada operació de manteniment preventiu caldrà omplir 
una fitxa de treball o “check list” amb totes les operacions realitzades que s'haurà 
d'adjuntar a la Ordre de treball corresponent. També ha d'incloure com a mínim la data, 
operaris que han intervingut i observacions o deficiències detectades. 
 
• Ordres de treball Per a les actuacions de manteniment correctiu, en les quals el 
contractista indicarà les incidències que s'han produït durant la reparació de l'avaria o la 
revisió dels equips, i a la que s'adjuntaran els albarans de treball conformats per la 
persona de referència de cada equipament (conserge o responsable). En aquestes 
ordres de treball, s'haurà de constar clarament la relació detallada de material i mà 
d'obra. 
S'haurà de fer abans de transcorreguts 10 dies d'acabat el treball de reparació. 
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• Reunió periòdica del responsable del contracte amb els Serveis Tècnics Municipals 
per decidir la millor programació de les operacions i comentar les possibles avaries que 
apareixin 
 
• Visites conjuntes d'inspecció. S'establiran visites a determinar pels Serveis Tècnics 
Municipals per vetllar per la correcta execució del manteniment. 
 
• Inventari instal·lacions. Durant tota la vigència del contracte, l'adjudicatari mantindrà 
actualitzat l'inventari dels aparells elevadors i les seves característiques i serà lliurat al 
responsable del contracte juntament amb l'acta de recepció. 
 
 
9 – SEGURETAT I SALUT LABORAL 
L’empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos 
laborals (31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d’aplicació. 
L’empresa adjudicatària presentarà l’Avaluació de Riscos i el Pla de prevenció de totes 
les tasques i actuacions que s’han de fer en les dependències municipals i tindrà una 
persona encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció. 
 
El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos 
laborals que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de protecció 
individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques. 
 
Per donar compliment a l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, 
desenvolupat pel R.D. 171/2004, sobre coordinació d’activitats empresarials, l’empresa 
adjudicatària haurà d’aportar, en el termini màxim d’un mes, la següent documentació: 
• Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les activitats 
preventives, segons el R.D. 39/1997, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
• Llistat del personal contractat que prestarà serveis a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, indicant DNI, número d’afiliació a la Seguretat Social i lloc de treball a ocupar. 
• Avaluació de riscos de la tasca que durà a terme en l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, així com la planificació preventiva de l’empresa. 
• Designació de treballador per coordinar les tasques preventives amb l’Ajuntament. 
• Document acreditatiu de la informació, relativa als llocs de treball, lliurada a tots i 
cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995. 
• Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors 
(Diploma de Mútua d’Accidents o entitat acreditada). 
• Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut, en funció 
dels riscos inherents al treball, segons l’article 22 de la Llei 31/1995. 
• Certificat de la mútua d’accidents de treball o entitat autoritzada, acreditant, en relació 
a la salut dels treballadors, l’aptitud d’aquestes per realitzar les activitats objecte del 
contracte. 
• Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social. 
• Fotocòpia del TC2 corresponent al personal que intervindrà en les tasques (subratllant-
los) o fotocòpia de l’alta a la Seguretat Social en el cas que encara no apareguin. 
• El registre de lliurament dels Equips de Protecció Individual (EPI). Posteriorment, 
durant el transcurs del contracte, l'empresa haurà de presentar la documentació 
següent: 
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• En el cas que un treballador cessi i els substitueixi per un altre amb nou contracte, 
caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la 
documentació abans ressenyada. 
• En el cas de variació en el contingut del lloc de treball, en relació amb les condicions 
de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació sobre 
els seus riscos inherents al seu nou lloc o circumstància. 
• Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models TC1 i TC2) corresponents al 
personal que intervé en l’obra o servei, subratllant-los (mínim quatrimestralment). 
 
En la realització d’obres menors per noves instal·lacions, i en compliment del R.D. 
1627/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció, l’empresa adjudicatària presentarà un Pla de seguretat que 
compleixi amb les indicacions de l'estudi de seguretat inclòs en el projecte o la memòria. 
 
L’empresa adjudicatària vigilarà el compliment de les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, en aquelles empreses subcontractades, així com 
comunicar per escrit la presència d’aquestes a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i 
a lliurar la documentació acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les disposicions legals mínimes que 
seran d’aplicació en l'àmbit de la seguretat laboral i la prevenció de riscos. Igualment, 
caldrà complir amb totes aquelles altres 
disposicions que es considerin d’aplicació per possibles modificacions o aquelles que 
es vagin aprovant durant la vigència del contracte. 
 
 
10 – ASPECTES AMBIENTALS 
Directrius ambientals a considerar en les operacions de manteniment: 
• El licitador ha de nomenar un responsable de medi ambient que vetlli per l’execució 
correcta de les pràctiques i clàusules ambientals del contracte i de les directrius 
ambientals a considerar en les operacions de manteniment. 
• En tot el referent al manteniment preventiu i correctiu, se cercaran les solucions, equip 
o mètode de treball que comportin millores ambientals, bioclimàtiques o estalvi 
energètic. 
• En l’execució del contracte s’haurà de vetllar pel correcte compliment de la normativa 
vigent i pel compliment de procediments i instruccions del sistema de gestió ambiental 
implantat a l’Ajuntament. 
 
 
10.1 Gestió de residus 
 
Es gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs fets, 
disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i 
disposició un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa 
aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos. 
En cap cas es dipositaran residus especials en les instal·lacions municipals i hauran de 
ser retirats pels treballadors de l’empresa adjudicatària. 
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10.2 Materials 
 
Per facilitar el manteniment de les instal·lacions, sempre que sigui viable, s’usaran 
elements de baix manteniment i llarga durabilitat (peces normalitzades, amb recanvis 
disponibles al mercat, etc.) i que optimitzin la seva accessibilitat i desmuntatge. En les 
actuacions de manteniment es substituiran progressivament els materials de major 
impacte ambiental i es minimitzarà l’ús de materials nocius, tòxics o perillosos, fomentant 
la utilització de materials locals, reciclats i naturals. 
 
Es valorarà, a l’hora d’escollir els productes, que disposin d'un distintiu de garantia de 
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea 
, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb 
la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 
IN. 
 
En concret, es minimitzarà: 
a) L’ús del PVC (policlorur de vinil), i en el seu lloc es recomana: 
i) l’ús de plàstics no clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o ceràmica 
vitrificada, 
ii) les poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o les 
instal·lacions elèctriques, 
iii) linòleum, suro, fusta, ceràmica o pedra per als revestiments, 
iv) cautxú o polietilè per a les cobertes impermeabilitzants. 
b) L’ús de poliuretà afavorint l’ús d’impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals. 
c) Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent), 
dissolvents hal·logenats i aromàtics i formaldehid, afavorint les pintures amb etiquetes 
ecològiques o certificacions equivalents, i els naturals amb base aquosa. 
d) L’ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient 
acreditació sobre el seu origen, considerant per ordre de prioritat fustes procedents 
d'explotacions forestals sostenibles (amb segells FSC o PEFC). En el seu lloc es 
recomana que siguin d'origen natural, o bé tractades amb vernissos, pintures i laques 
de base aquosa. 
 
Sant Fruitós de Bages 
 
L’arquitecte tècnic municipal  
Sergio Garcia Barreto. 
(signat electrònicament 
 
 
 
ANNEX 1 

 
En el present annex es relaciona l'inventari d'aparells elevadors inclosos en el present 
contracte amb les dades generals que permeten la seva correcte identificació. 
 
Els aparells elevadors objecte manteniment, són els següents:  
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• 1- CEIP Monsenyor Gibert · plaça Pau Casals, 1  

• 2- NEXE · plaça Alfred Figueres, s/n 

• 3- AJUNTAMENT · carretera de Vic, 35-37 

• 4- PLATAFORMA HIDRÀULICA contenidors soterrats · carretera de Vic, Capacitat 
de 5 places 

 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS APARELLS ELEVADORS 
 

APAREL
L 

TIPUS TIPUS PA
X 

ATURADES RECORREGU
T (m) 

VEL. 
(m/s) 

CARREGA 
(kg) 

ANTIGUITA
T (aprox). 

1 Ascensor Oleo 
Hidràulic 

8 3 9 0,6 630 38 anys 

2 Ascensor Elèctric 
adherènci
a 

8 2 6 1 630 5 anys 

3 Ascensor Oleo 
Hidràulic 

8 4 12 0,6 600 17 anys 

4 Plataforma Hidràulic      4 any 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 

 
A continuació es desglossa el preu anual dels treballs inclosos en la prestació 1 i en la 
prestació 2 per a cada tipus d’aparell elevador. 
 

PRESTACIÓ 1 (MANTENIMENT PREVENTIU) 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 
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ma d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 
Inspecció periòdica (cada 2 anys). Inclòs 
taxa  0,5  100,00 50,00 

Ma d'obra per a petites reparacions  1 2 24,00 48,00 

Petit material     100,00 

    Cost directe  673,20 

    Cost indirecte 13% 87,52 

    

Benefici 
Industrial 6% 40,39 

   Total prestació 1 ascensors / any 801,11 € 

        

Plataforma coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

ma d'obra per a revisions  12 1 24,00 288,00 

Desplaçaments  12 0,65 24,00 187,20 
Inspecció periòdica (cada 2 anys). Inclòs 
taxa  0,5  100,00 50,00 

Ma d'obra per a petites reparacions  1 2 24,00 48,00 

Petit material     90,00 

    Cost directe  663,20 

    Cost indirecte 13% 86,22 

    

Benefici 
Industrial 6% 39,79 

   Total prestació 1 plataforma / any 789,21 € 

        

        

TOTAL UNITATS  UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  3 801,11 2.403,32   

Plataforma  1 789,21 789,21   

    TOTAL PRESTACIÓ 1 / ANY 3.192,53 €   

 
      

 
 
 
 
 
 
 
  

PRESTACIÓ 2 (MANTENIMENT CORRECTIU) 

        

Ascensor coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

ma d'obra per a avaries 0,25 12 1 24,00 72,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 
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Petit material     180,00 

    Cost directe  324,00 

    Cost indirecte 13% 42,12 

    

Benefici 
Industrial 6% 19,44 

   Total prestació 2 ascensors / any 385,56 € 

        

Plataforma coef. Periodicitat Temps (hora) Preu hora Parcial 

ma d'obra per a avaries 0,25 12 0,5 24,00 36,00 

Desplaçaments 0,25 12 1 24,00 72,00 

Petit material     100,00 

    Cost directe  208,00 

    Cost indirecte 13% 27,04 

    

Benefici 
Industrial 6% 12,48 

   Total prestació 2 plataforma / any 247,52 € 

        

        

TOTAL UNITATS   UTS PREU UNITARI TOTAL   

Ascensors  3 385,56 1.156,68   

Plataforma  1 247,52 247,52   

    TOTAL PRESTACIÓ 2 / ANY 1.404,20 €   

      

TOTAL PRESTACIÓ 1 + PRESTACIÓ 2 (ANY) 4.596,73 € 

 
 
 
 
 
ANNEX 3 

 
Relació de preus unitaris per als treballs no inclosos en la prestació 2: 
- Les reparacions o substitucions d’elements afectats per actes de vandalisme o 
robatoris.  
- Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions i reformes sol·licitades 
per la propietat, o actualitzacions normatives que en un futur es puguin exigir per part 
d’organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o internacional, companyies 
d’assegurances o companyies subministradores d’electricitat. 
- Els treballs de reparació, de substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de 
negligència, maltractament o ús indegut dels usuaris, inundació, incendi, robatori 
(d’elements no protegits pel sistema d’intrusió ), explosió o per qualsevol altre motiu no 
previst com a contingència normal i no imputable a l’actuació de l’adjudicatari. 
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Els preus unitaris de ma d’obra i materials es consideren costos directes. A continuació 
s’aplicarà 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial 
 

A) MA D’OBRA: 
Oficial 1ª en horari laboral= 24,00 €/h 
Oficial 1ª en horari nocturn o festiu= 30,00 €/h 
Ajudant en horari laboral= 20,00 €/h 
Ajudant en horari nocturn o festiu= 24,00 €/h 
Desplaçament d’anada i tornada (inclou operari i vehicle)= 20,00 €/ut 

 
B) FAMÍLIES DE MATERIALS (inclou desplaçament i ma d’obra col·locació) 

Referenciats en base als preus de la base de dades de ITEC de l’any en curs. 
 
 

 
 
 
 
 
 

C) ALTRES MATERIALS  (inclou desplaçament i ma d’obra col·locació) 
Referenciats en base al PVP de cada fabricant de l’any en curs 

 
NOTES: segons els criteris d’adjudicació indicats en el Plec de Prescripcions 
Administratives, cada empresa haurà d’ofertar: 

- Una BAIXA LINIAL per als preus unitaris de ma d’obra (A) 
- Una BAIXA LINIAL per a cada una de les famílies indicades en els materials (B) 

en base als preus de la base de dades de l’ITEC. 
- Una BAIXA LINIAL per als altres materials no inclosos en la base de dades de 

l’ITEC © i que es referenciarà en base al PVP de cada fabricant de l’any en curs 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 19:00 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 

 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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