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1. ANTECEDENTS 

 
Amb data 9 de desembre de 2014 es va produir a la ciutat de Terrassa un episodi de vent que va provocar la caiguda de 1059 arbres a la 
ciutat i amb una greu afectació a la activitat diària de la ciutat. 
 

Aquest fet va provocar la realització extraordinària d’una sèrie de tasques que es van prioritzar atenent a l’eliminació de situacions de 
perill i el restabliment de la vialitat i accessibilitat urbana en primer terme, per posteriorment atendre a la recuperació de la normalitat 
existent abans de l’episodi de vent ja esmentat. 
 
En l’àmbit del parc de Vallparadís van caure més de 100 arbres. En un primer moment, les intervencions realitzades,  es van centrar  en 
recuperar la vialitat total al parc. Posteriorment es va procedir  a la retirada i/o abatiment d’arbres, trossejat de restes i transport de  tots 
els arbres afectats per la ventada que no afectaven a la vialitat del parc. Aquestes tasques van ser assumides  amb mitjans extraordinaris 
per part de l’empresa que en aquests moments està contractada pel seu manteniment Ambitec, Servicios Ambientales, SA. Tot i així, es 
va haver de contractar els treballs de tala de pins en punts concrets del parc a l’empresa Natural Art i Jardiners, SL.  
 

2. SIUTACIÓ ACTUAL  
 
Actualment, tot i haver executat les actuacions extraordinàries descrites anteriorment, encara es poden veure els efectes de la ventada 
en algunes instal·lacions del parc de Vallparadís. En aquest sentit i com a conseqüència de la caiguda de més de 100 arbres van resultar 
malmeses nombroses baranes del parc i l’estructura de tancament de la piscina. 
 

3. OBJECTE I LOCALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
3.1 Aquesta contractació pretén cobrir la necessitat de reparació de baranes malmeses per culpa de la ventada del dia 9 de desembre 

de 2014 dins del parc de Vallparadís de Terrassa. 
 
3.2 Codificació de l’objecte del contracte  

 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/1 8/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 2004, 
resulta necessari ajustar la identificació dels contractes a la nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 de la citada directiva 
obliga tots els governs dels estats membres, a identificar pel seu codi CPV, els contractes adjudicats, que han de ser objecte de 
comunicació a la Comissió Europea.  
A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per l’esmentada directiva la transposició de la qual ha 
estat efectuada pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
Públic, per identificar l’objecte dels contractes adjudicats a partir de l’any 2009 es codificaran amb la taula CPVO8 establerta en el 
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007. 
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Per tot l’exposat anteriorment, al present contracte li correspondrà el següent codi:  
 
Nomenclatura CPV: 45340000-2 Treballs d’instal·lació de baranes, passamans i dispositius de seguretat 

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 

 
4.1 Subministrament i instal·lació de 6 ml de passamà  model TP10, inclòs soldadura de peu de barana model TP2 (zona  La Quadra). 

 
4.2 Subministrament i instal·lació de 13 ml de passamà model TP4, TP5 i TM11 (zona Trenet). 
 
4.3 Subministrament i instal·lació de 6,5 ml de passamà superior model TM12 (diàmetre 42 mm) (zona Trenet).  
 
4.4 Subministrament i instal·lació d’1,8 ml de passamà superior model TM12 (diàmetre 48) (zona Cementiri Vell). 
 
4.5 Subministrament i instal·lació de 8 ml de barana model TM12 (zona pla del Castell). 
 
4.6 Reparació mitjançant soldadura d’1 ml de passamà d'acer inoxidable (diàmetre 50) (zona carrer Castell). 
 
4.7 Subministrament i  instal·lació de 13 ml de barana de  perfil metàl·lic model TM35 (zona parc del Nord). 
 
4.8 Reparació del tancament de piscina, model Fortinet de Bekaert. que inclou soldadura de frontisses, subministrament i instal·lació 

de dos muntants verticals i 10 trams de tancament (zona piscina). 
 
Les ubicacions de les tasques a realitzar es mostren al plànol adjunt així com els detalls tècnics i models de baranes.  
 
 

5. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini d’execució de les obres preveu d’1 mes. 
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6. PRESSUPOST I CERTIFICACIONS 

 

LOCALITZACIÓ AMIDAMENT UNITATS CONCEPTE PREU 
UNITARI IMPORT 

LA QUADRA 6 ml 
Subministrament i instal·lació de passamà model TP10, 
inclòs soldadura de peu de barana model TP2 83,00 € 498,00 € 

TRENET  13 ml 
Subministrament i instal·lació de passamà model TP4, TP5 
i TM11 

27,69 € 360,00 € 

TRENET  6,5 ml 
Subministrament i instal·lació de passamà superior model 
TM12 (diàmetre 42) 

26,92 € 175,00 € 

CEMENTIRI VELL 1,8 ml 
Subministrament i instal·lació de passamà superior model 
TM12 ( diàmetre 48) 

30,56 € 55,00 € 

PLA DEL CASTELL 8 ml Subministrament i instal·lació de barana model TM12 110,00 € 880,00 € 

C/ CASTELL  1 ml 
Reparació mitjançant soldadura de passamà d'acer 
inoxidable diàmetre 50 

145,00 € 145,00 € 

PARC DEL NORD 13 ml 
Subministrament instal·lació de barana de perfileria 
metàl·lica model TM35 

141,54 € 1.840,00 € 

PISCINA 1 UT 

Reparació del tancament de piscina, model Fortinet de 
Bekaert. que inclou soldadura de frontisses, 
subministrament i instal·lació de dos muntants verticals i 10 
trams de tancament 

1.750,00 € 1.750,00 € 

      Total (Exclòs l'IVA i BI)   5.703,00 € 
   BI (19%)   1.083,57 € 
   Total (Exclòs l'IVA)   6.786,57 € 
   IVA (21%)   1.425,18 € 
   Total (Inclòs l'IVA)   8.211,75 € 
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Els preus inclouen Seguretat i Salut. 
 
Hi ha prevista una única certificació per aquest contracte, a la finalització i acceptació de les obres per part de la Direcció Facultativa. 

 
7. DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS I QUALITATS DE LES FEINES 

 
Per tot el que no quedi reflectit en aquest Plec seran d'aplicació: 
 
� Plec tècnic de l’ITEC. 
 
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
� Les empreses adjudicatàries han de garantir el compliment de qualsevol altra  legislació d’aplicació i no inclosa en aquesta relació.  
 

8. SEGURETAT I SALUT 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la senyalització i tancament de l’obra,  protegir els vianants, i tot allò que requereixi la Direcció 
Facultativa per al bon funcionament de l’obra. 
 
L’adjudicatari, amb antelació a l’inici de les obres, comunicarà al coordinador de Seguretat i Salut designat per l’Ajuntament,  l’inici dels 
treballs. 
 

9. SEGURETAT I SALUT DE TERCERS 
 
Es consideren riscos enfront a tercers aquells que es poden produir tant en les proximitats de zona de treball o de l’actuació 
que afectin a persones alienes a ella, com els que derivin dels treballs a realitzar i que poden arribar a ser causa d’accidents 
per una incorrecta senyalització o protecció. 

 
En la senyalització dels treballs s’estableixen fonamentalment tres objectius principals: 

 
• Informar els ciutadans de l’existència i naturalesa dels treballs.  
• Ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats pels treballs 
• Garantir la seguretat dels vehicles , vianants i del personal dels treballs 

 
En tot moment es complirà amb la normativa vigent corresponent sobre la senyalització de seguretat i salut al treball (Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril), i senyalització d’obres de carreteres (MOPT i MA Norma de Carreteres 8.3 – IC). 
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10. CLÀUSULES I CRITERIS SOCIALS  

 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la senyalització i tancament de l’espai de treball, protegir els vianants, i tot allò que requereixin 
els Serveis Tècnics Municipals per al bon funcionament dels treballs. Tanmateix  l’empresa adjudicatària haurà d’encarregar aquesta 
senyalització a una entitat del Tercer Sector, amb la voluntat d'afavorir les persones en risc d'exclusió social.  
 

11. RECEPCIÓ DE LES OBRES. AS BUILT 
 
Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari lliurarà als Serveis Tècnics del GEP un informe degudament complimentat (dades  generals, 
document gràfic, valoració econòmica), el vistiplau d’aquest informe per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Terrassa es 
considerarà com a recepció de l’obra. 
 

12. PLÀNOLS I FITXES TÈCNIQUES  
 

Veure detall d’ubicació de les baranes en qüestió i característiques tècniques en l’annex corresponent. 
 
 
Terrassa, març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Natividad Pajares i Yela 
Cap de Parcs i Jardins del  
Servei de Gestió de l’Espai Públic 


















