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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT DE CARTELLS D'OBRES ANUNCIADORS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL

1. ANTECEDENTS
La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques.
L'article 36.1.b) de la Llei reguladora de bases de règim local, estableix que
correspon a les Diputacions l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.
La Diputació de Tarragona pretén, amb el PAM, que els ens locals en funció de
la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions als programes
d’inversió i de despeses corrents dins dels programes següents:
•

Programa d’inversions: destinat a executar obres i/o adquirir béns que
afectin una obra, equipament o servei municipal; a amortitzar préstecs
de manera extraordinària i anticipada i al sanejament de despeses.

•

Programa de despeses corrents: destinat a finançar les
actuacions de manteniment, reparació i conservació, tant dels
serveis com dels equipaments municipals, i així activar l’economia i
afavorir el pagament als proveïdors; a amortitzar préstecs de manera
extraordinària i anticipada; a absorbir els romanents de tresoreria
negatius i al sanejament de despeses.

•

Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció:
destinat a garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis
d’escassa capacitat econòmica i de gestió.

De totes les actuacions subvencionades els beneficiaris hauran de fer la
deguda divulgació de la subvenció que se'ls concedeixi, mitjançant una notícia
al web municipal. A les obres, a més, s'ha de col·locar un cartell que els
facilitarà la Diputació de Tarragona i que constitueix l'objecte d'aquest
contracte.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte és la fabricació i subministrament de cartells
d'obres anunciadors del Pla d'Acció Municipal que garanteixin la
divulgació regulada a les Bases específiques reguladores d'aquestes
subvencions.
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3. CONDICIONS GENERALS
El contractista adjudicatari haurà de realitzar quantes accions calguin per tal
de lliurar els senyals d’orientació totalment acabades i en perfecte estat per a
la seva col·locació.
Es disposarà dels certificats de qualitat adients dels materials utilitzats i del
procés de fabricació, tal i com exigeix la normativa. Les empreses licitadores
hauran de presentar aquesta documentació tècnica en el Sobre B de la seva
proposta.

4. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
Els treballs a realitzar són els següents:
1. Elaboració de cartells:
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a1) Disseny dels cartells de conformitat amb les pautes de construcció, ús de
tipografies i codi cromàtic facilitats per la Diputació de Tarragona.
- El text a incloure a cada cartell serà facilitat per la Unitat
d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM de la
Diputació de Tarragona.
- És obligació de l’adjudicatari del contracte la revisió i correcció de
l’ortografia.
b1) Fabricació dels cartells amb les característiques següents:
- 3 Lamel·les de xapa d'acer galvalitzat.
- Alçada de la lamel·la de 175 mm, llargada 1450 mm i un gruix mínim de xapa
de 1,2 mm. - que compleixin amb la Norma UNE 135320 o equivalent - Retolats amb impressió digital segons especificitats facilitades.
- 2 viguetes per cartell IPM-100 d'acer laminat galvanitzat en calent de 3,5 m.
de longitut - Normes UNE 10025 i UNE-EN ISO 1461 o equivalent – com a
element de sustentació del cartell.
- Sistema de muntatge que permeti el canvi posterior de lamel·les.
c1) Lliurament dels cartells que es farà directament als Ajuntaments
corresponents.
- El material haurà d'anar acompanyat de les instruccions de muntatge
corresponents. És una obligació del contractista facilitar-les.
2. Elaboració de lamel·les individuals:
a2) Disseny de la lamel·la de conformitat amb les pautes facilitades per la
Diputació de Tarragona
- El text a incloure serà facilitat per la Unitat d’Actuacions Integrals
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-

al Territori i Cooperació del SAM de la Diputació de Tarragona.
És obligació de l’adjudicatari del contracte la revisió i correcció de
l’ortografia.

b2) Fabricació de la lamel·la amb les característiques següents:
- Mateixa alçada de la lamel·la que les dels cartells: de 175 mm, llargada 1450
mm i un gruix mínim de xapa de 1,2 mm. - que compleixin amb la Norma UNE
135320 - Mateixa retolació amb impressió digital segons especificitats facilitades.
- Sistema que permeti el seu muntatge a un cartell elaborat amb anterioritat.
c2) Lliurament de la lamel·la que es farà directament als Ajuntaments
corresponents.

5. COORDINACIÓ DELS TREBALLS
El SAM designarà una persona que de manera continuada i directa efectuarà
les comandes, executarà les tasques de seguiment i supervisarà els
corresponents lliuraments del material.

6. LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT
6.1 TERMINI DE LLIURAMENT
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El contractista, un cop hagi rebut l’ordre de fabricar i subministrar el material,
haurà de començar la seva fabricació a la major brevetat possible i, en un
termini màxim de 20 dies, comptats des del dia següent en què ha rebut
l’ordre, haurà de realitzar el subministrament. L’incompliment d’aquest termini
podrà ser motiu de resolució del contracte.
L’ordre de fabricar i subministrar podrà ser de qualsevol tipus (cartell o
lamel·la), sense cap mínim. Les comandes es realitzaran en funció de les
necessitats dels Ens locals.

6.2. LLOC DE LLIURAMENT
Cada cartell i/o lamel·la es lliurarà a la Seu corporativa corresponent. L’adreça
serà indicada per la Unitat gestora de l’expedient a cada comanda.

6.3. CONTROL DE RECEPCIÓ DEL MATERIAL FABRICAT
Amb el lliurament de cada subministrament caldrà adjuntar un albarà que
inclogui el contingut del material entregat. El contractista haurà d’obtenir la
conformitat de la recepció per part de l’Ajuntament i trametre-ho a la Unitat
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d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM, per correu electrònic a
l’adreça g_aitc@dipta.cat.

7. GARANTIES DEL MATERIAL
La garantia de qualitat serà exigible en qualsevol circumstància al contractista
adjudicatari.
Es fixa un termini de garantia de 5 anys per a tots els materials emprats en la
fabricació dels cartells.

8. TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte: 4 anys
Pròrroga: No es preveu

9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveu.

10. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
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La disponibilitat econòmica màxima per a l'execució d'aquest contracte es fixa
en vuitanta-dos mil sis-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims
(82.644,63 €), els quals afegint el 21% d'IVA fan un total de cent mil euros
(100.000,00 €), distribuïts pressupostàriament de la forma següent:
-

Exercici 2019: 96.500,00 euros
Exercici 2020: 2.000,00 euros
Exercici 2021: 1.000,00 euros
Exercici 2022:
500,00 euros

La quantia anterior és màxima i s'assolirà o no, en funció de les peticions
efectuades pels ajuntaments.
El preu màxim unitari del cartell serà de tres-cents vint-i-sis euros amb
quaranta-quatre cèntims (326,44 €), els quals afegint el 21% d'IVA fan un total
de tres-cents noranta-cinc euros (395,00 €).
El preu màxim unitari de lamel·la serà de cent quaranta-quatre euros amb
seixanta-tres cèntims (144,63 €), els quals afegint el 21% d'IVA fan un total de
cent setanta-cinc euros (175,00 €)
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11. PAGAMENTS
Es preveuen pagaments parcials coincidint amb el lliurament dels cartells,
prèvia conformitat del/de la cap de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació del SAM. Serà condició indispensable disposar de l’albarà de
lliurament del material amb la conformitat de l’Ajuntament corresponent.

La responsable de la Unitat d'Actuacions Integrals
al Territori i Cooperació del SAM
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Les ofertes s'hauran de presentar per preu unitari, tant de cartell (preu A) com
de lamel·la (preu B).
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