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PLEC DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

PER AL CONTRACTE D’OBRA:

Clau: S–AA–01342–P

Designació de l’obra. Títol:
“PROJECTE D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE COLLECTOR EN ALTA DEL VEïNAT DE CLARÀ EST.
TM ARGENTONA”
Procediment d’adjudicació: licitació de contracte per procediment negociat amb publicitat.

Tramitació: Ordinària

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
358.443,56 € (tres-cents cinquanta-vuit mil quatre-cents quaranta-tres euros amb
cinquanta-sis cèntims) (més IVA)

B.- TERMINI D'EXECUCIÓ
Cinc (5) mesos

C.- FIANÇA DEFINITIVA
5% de l'import de l'oferta econòmica de l'adjudicatari, a disposició del Consell Comarcal del
Maresme.

D.- TERMINI DE GARANTIA
Un (1) any

E.- CONTRACTE
Classe: Administratiu

Atorgat en nom del CONSELL COMARCAL DEL MARESME

F.- REVISIÓ DE PREUS
No hi haurà revisió de preus.

G.- CLASSIFICACIÓ
Grup: E

Subgrup: 1

Categoria: e

PLEC DE CLÀUSULES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ARTICLE 1. OBJECTE
L’objecte d’aquest plec és la contractació de les obres de CONSTRUCCIÓ DE COLLECTOR EN
ALTA DEL VEïNAT DE CLARÀ EST. TM ARGENTONA i els treballs de seguretat i salut vinculats a
aquestes obres, mitjançant procediment negociat amb publicitat.

Les característiques d’aquestes obres, així com les condicions en les que s’han de realitzar, es
troben detallades al Projecte Tècnic redactat mitjançant encàrrec de l’Agència Catalana de
l’Aigua per Àngel Fabregas i Julià, Enginyer de Camins, Canals i Ports, nº de collegiat 7.698, i
adjudicat a l’empresa SAEM, S.L., d’acord amb el projecte tècnic aprovat inicialment per part de
la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal del Maresme de data 11 de Març de 2008,
publicat al BOP nº 67 de 18 de Març de 2008 i al DOGC nº 5093 de 26 de Març de 2008 i
exposat al Tauler d’Anuncis del Consell Comarcal del Maresme durant 30 dies, aprovació que ha
esdevingut definitiva de forma automàtica en no produir-se allegacions.

ARTICLE 2. TASQUES
L’adjudicatari del present projecte haurà de dur a terme totes les tasques i activitats
necessàries per executar les obres objecte d’aquest contracte.

El contractista seleccionat haurà d’assumir tasques pròpies de la coordinació de l’obra amb el
promotor (Consell Comarcal del Maresme), desenvolupament de treballs d’execució de les
diferents unitats d’obra que la composen, control pressupostari, proposta de millores al projecte
existent, treballs topogràfics d’obra, modificació de plànols en cas de ser necessari, proposta de
certificacions, realització d’amidaments, senyalització de l’obra i accessos a la mateixa, etc...

També haurà de vetllar per que al recinte de l’obra es compleixi amb tot allò que estableix la
Legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i, més concretament, pel que fa
referència a la Prevenció de Riscos Laborals en obres de construcció.

ARTICLE 3. CARACTERÍSTIQUES EXIGIDES A L’ADJUDICATARI
•

Ha d’estar en possessió de la següent Classificació com a contractista d’obres

Grup: E

•

Subgrup: 1

Haurà de tenir experiència contrastada en l’execució d’obra civil

Categoria: e

•

Haurà de tenir experiència en l’execució d’obres de Sanejament

•

Coneixement de la Comarca del Maresme

•

Equip Tècnic proposat per l’execució de les obres amb experiència i titulació adient per
l’execució d’aquest tipus d’obres.

ARTICLE 4. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I TERMINI
El Consell Comarcal del Maresme assumeix l’encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua d’execució
d’aquestes obres del PSARU en qualitat d’administració actuant en matèria de sanejament en el
territori. Se cerca, per una banda, l’adaptació d’aquests projectes a la realitat del territori i, per una
altra banda, l’agilització dels processos de coordinació i mediació entre els diferents agents
implicats. Ambdós objectius són possibles pel coneixement i proximitat de la Corporació
contractant al territori.


Els treballs s’hauran d’executar d’acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa de l’obra
designada pel Consell Comarcal del Maresme



L’adjudicatari podrà proposar millores en aquells aspectes del projecte que suposin una millora
sobre el seu plantejament inicial



Per al seguiment i control dels treballs es realitzaran reunions periòdiques, entre la Direcció
d’Obra designada pel Consell Comarcal del Maresme i l’adjudicatari



Es realitzaran visites d’obra amb la periodicitat convinguda amb la Direcció d’Obra



L’adjudicatari vetllarà pel compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat i salut.

Les obres objecte d’aquesta contractació hauran de començar el dia següent a la data de
signatura de l’Acta de comprovació de replanteig, i hauran de quedar completament enllestides
en el termini de 5 mesos a comptar des d’aquesta data.

