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LIC 11/2019. Obres d’ampliació amb dos mòduls prefabricats a l’escola
bressol municipal Sol Solet i la redacció del projecte executiu d’obres.
Plec preinscripcions tècniques particulars

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULAR PEL SERVEI DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’AMPLIACIÓ AMB DOS MÒDULS
PREFABRICATS DE L’ESCOLA BRESSOL SOL SOLET.
El present Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant PPT), que formarà part del
contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes
que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius i criteris
tècnics generals que han de servir de base conjuntament amb la Documentació Tècnica
(d’ara endavant D.T) per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la
presentació dels diferents documents perquè el contingut de l’encàrrec, pel que fa a la
redacció del projecte executiu, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat,
coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per l’Ajuntament del Masnou.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 DEFINICIÓ DE L’ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
És objecte del present plec de la redacció del projecte executiu d’ampliació amb dos
mòduls prefabricats de l’escola bressol municipal Sol Solet.
.
Els treballs que inclou el contracte són:
Redacció del projecte executiu.
L’objecte del contracte té caràcter unitari, essent cadascun dels serveis enunciats
anteriorment una fase específica de l’encàrrec.
Per a la redacció del projecte d'execució es prendrà com a referència la D.T redactada
per Bèric Arquitectura, Jordi Canyelles + Associats d'execució, introduint, si s’escau, les
modificacions i/o d'acord amb el que es determina a l'apartat 1.2 del present PPT.
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Els serveis que han de prestar aquests mòduls hauran de ser polivalents, d’acord amb el
programa descrit a la D.T. El conjunt de la instal·lació haurà de donar compliment a CTE,
així com a la resta de normativa d'obligat compliment.
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1.2 VARIACIONS I MODIFICACIONS
Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions,
modificacions i possibles canvis que l’adjudicatari es vegi obligat a realitzar respecte la
D.T., per donar compliment a la normativa tècnica que resulti d’aplicació, així com
l’adequació als requeriments tècnics i funcionals continguts en el present plec.
L'adjudicatari haurà de redactar el projecte d'execució, a partir de la D.T., amb tota la
documentació i requeriments necessaris d'acord amb la legislació vigent.
El projecte executiu haurà de preveure totes aquells aspectes necessaris per donar
compliment a tota la normativa d'aplicació.
Es consideren incloses en l’objecte del contracte, totes les variacions en l'estat
d'amidaments necessàries per assegurar una correcte execució del projecte.
L'adjudicatari assumirà la seu càrrec, el cost econòmic que es derivi de possibles errors
i/o omissions del projecte modificat, ja sigui en les solucions adoptades i/o en l'estat
d'amidaments, per tal de garantir una correcta execució del contracte.
1.3 ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS AL CONTRACTE
Per la redacció del projecte d'execució, l'adjudicatari haurà d'adscriure un tècnic amb la
titulació d'arquitecte que estigui degudament col·legiat.

2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
El present PPT i la D.T de l’ampliació de l’escola bressol municipal Sol Solet estableix els
criteris per a la redacció del projecte d'execució.
El projecte d'execució haurà de donar compliment a tots els documents bàsics del CTE,
així com a la resta de legislació d'obligat compliment.
El contracte inclou la construcció de dos mòduls, així com la fonamentació, obra civil i
anivellament del terreny necessaris per a la correcta instal·lació del mòduls.
2.1.PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIUS

L'objectiu principal del projecte d'execució és donar compliment a la normativa d'aplicació
i al plec de condicions tècniques particulars, seguint la D.T.
2.2.PROGRAMA FUNCIONAL, MATERIALS, INSTAL·LACIONS I ACABATS.
El programa funcional, les instal·lacions, materials i acabats dels dos mòduls d’ampliació
de l’escola bressol Sol Solet són els descrits a la D.T.

2.3.PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA A EXECUTAR
Els pressupost de l’obra (P.E.C.) no podrà superar la quantitat de
IVA
Aquest preu té la descomposició següent:
Redacció del projecte d'execució modificat:

56.318,84

€

+

2.479,34 € + IVA

Execució de l'obra:
IVA

53.839,50

€

+

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS

3.3 REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
Aquesta fase del contracte consisteix en la redacció del projecte d’execució, el qual
s’haurà d’adaptar a la D.T i haurà de justificar tota la normativa d’obligat compliment.
El projecte d’execució haurà de seguir formal i materialment els requeriments establerts
pel CTE.
El projecte haurà d’incloure el plec de prescripcions tècniques i el programa de control de
qualitat que serviran per a totes les fases d’execució, l’estudi de gestió de residus, l'estudi
de seguretat i salut i el llibre de manteniment.
4.GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS

4.1. GESTIÓ DELS TREBALLS
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del contracte
corresponen a l’Ajuntament del Masnou.
Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels
serveis tècnics de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament
en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs
als tècnics designats per l’Ajuntament.
4.2. AUTORIA DELS TREBALLS
L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. Aquest és el responsable de les solucions
projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions
tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de
documentació del projecte.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
5.1. PROGRAMA DE TREBALLS I TERMINIS
L’adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i total per al compliment del contracte
que es recullin en el Plec de Clàusules Administratives i que servirà de base per establir
les penalitzacions que s’expressin en el contracte.
L’adjudicatari haurà de complir els següents terminis d’execució per a cadascuna de les
fases del contracte:
El termini per a la redacció del projecte, des
de la signatura del contracte es de

1 MES

En cas d'esmena de deficiències
contractista disposarà d'un termini de:

el

10 DIES

Un cop aprovat el projecte d'execució el
contractista haurà de presentar el pla de
seguretat i salut en un termini de

10 DIES

Un cop aprovat el pla de seguretat i salut el
contractista haurà de garantir la signatura de
l'acta de replanteig en un termini de

10 DIES

L'execució de l'obra no podrà superar el
termini de

2 MESOS

TERMINI TOTAL

4 MESOS

5.2.INICI DELS TREBALLS
Es considera com a data inicial dels treballs la que figuri, a tal efecte, en el contracte.
5.3.ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES
En el decurs de la redacció del projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes. L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les
esmentades sol·licituds, sense que la manca o el retard en la resposta es pugui
considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards en la
redacció del projecte, donat que és obligació de l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més
aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec.
5.4.SEGUIMENT I CONTROL
Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament podrà requerir l’adjudicatari,
quan ho consideri necessari, per examinar els treballs i/o rebre les explicacions que se
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs, o qualsevol altra qüestió. L’adjudicatari,
per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors facilitarà al respecte la
informació requerida.
D’altra banda, l’Ajuntament estarà facultat per recollir la informació i/o realitzar les
comprovacions que s’escaiguin dels documents de projecte acabats o en elaboració.
L’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors, queda
obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi.
5.5. APROVACIÓ DEL PROJECTE
L’adjudicatari presentarà en el termini establert el projecte d'execució. Els treballs seran
objecte d’informe per part dels serveis tècnics municipals, els quals requeriran, si s’escau,
els informes interns o externs que considerin oportuns.
Si es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara
insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables, es farà constar en l’informe tècnic i s’atorgarà a
l’adjudicatari el termini per esmenar-les, d’acord amb la legislació vigent.
5.6. DEFICIÈNCIES REITERADES
Si un cop comunicades les deficiències a esmenar, l’adjudicatari incompleix
reiteradament la seva obligació de corregir-les, els serveis tècnics municipals posaran en
coneixement aquesta circumstància a l’òrgan de contractació perquè prengui les mesures
que consideri pertinents.

6.-DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AJUNTAMENT A L’ADJUDICATARI
L’Ajuntament lliurarà a l’adjudicatari, en el moment de la signatura del contracte, un CD
de la D.T
7.-NORMATIVA APLICABLE
Seran de necessari compliment totes les normatives sectorials i disposicions legals
vigents en els diversos àmbits que siguin d’aplicació al procés de realització del projecte.
8. ESMENA D’ERRORS I RESPONSABILITATS EN L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE.
L’òrgan de contractació exigirà al contractista que esmeni els defectes, les insuficiències
tècniques, els errors materials, les omissions i les infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables atorgant-li un termini que no podrà ser superior a 1
mes.
L'adjudicatari estarà obligat a assumir el cost econòmic de la redacció del projecte
d'execució, així com de tots els estudis complementaris i/ annexes que s'escaiguin.
Haurà d'entregar l'obra a l'Ajuntament del Masnou totalment acabada i en funcionament
(incloent la legalització de les instal·lacions), d'acord amb el projecte modificat, dins del
termini previst.
També haurà d'assumir el cost econòmic que es derivi de possibles errors i/o omissions
del projecte modificat, ja sigui en les solucions adoptades i/o en l'estat d'amidaments, per
una correcta execució de l'obra.
D’acord amb allò establert a la llei LCSP i dins els límits previstos a l’esmentada norma
legal, seran responsabilitat del contractista els danys i prejudicis que durant l’execució o
l’explotació de les obres es causin tant a l’ajuntament com a tercers per defectes o
insuficiències tècniques del projecte, o pels errors materials, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables, excepte que els defectes fossin
conseqüència directa i immediata d’una actuació o ordre de l’ajuntament.

9. CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
El projecte d’execució haurà de documentar-se d’acord amb la següent legislació:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.
El projecte d'execució contindrà com a mínim:
a) Memòria descriptiva que recollirà els antecedents i situació prèvia de la mateixa i
que contindrà, com a mínim, les dades urbanístiques, la descripció del solar, la
descripció i justificació de la solució adoptada , l’avaluació dels impactes
ambientals, i la justificació de la normativa d'obligat compliment.
b) Memòria constructiva referida als requeriments tècnics de tots els sistemes
constructius, estructura i instal·lacions, i amb la justificació de la normativa
d'obligat compliment en cada cas.

c) Plec de prescripcions tècniques particulars
d) Documentació gràfica: plànols situació, emplaçament, ordenació del conjunt;
plantes de distribució acotades, de mobiliari, marcatge i revestiments, planta
coberta; alçats i seccions, fusteria i detalls constructius.
Tots els plànols a les escales que convingui per definir millor el projecte.
e) Estat d'amidaments, quadre de preus i justificació de preus: totes les partides
estaran degudament desglossades. En general no es permetran partides alçades
si no estan degudament justificades.
f) Pressupost
g) Resum del pressupost i pressupost de contracta
h) Llibre de Manteniment
i) Annexes, tots aquells que requereixi la justificació de la normativa d'obligat
compliment.

10. NOMBRE DE CÒPIES I PRESENTACIÓ
De cada fase dels treballs s’entregaran:
•Tres exemplars originals mida DIN A4 del projecte
•Dos CD que incloguin tota la documentació gràfica en format DWG per a Autocad
compatible amb la versió 2013, la documentació escrita en format Word mida DIN
A4, així com la documentació fotogràfica en format JPG i amb la documentació en
PDF
Primerament, s’entregarà només una còpia del document per tal que els Serveis Tècnics
Municipals informin el projecte. Es completarà amb la resta d’exemplars un cop s’hagi
aprovat de forma definitiva.
Tota la documentació ha de ser en català.

11. FORMA DE PAGAMENT
Redacció del projecte executiu:

100% amb l’aprovació definitiva del projecte executiu.

12. PROPIETAT DELS TREBALLS
Tots els estudis i documents elaborats en aquest encàrrec seran propietat d’aquest
Ajuntament, el qual podrà reproduir-los i divulgar-los totalment o parcial, i fer-ne l’ús que
consideri més convenient.
El Masnou,

El Masnou,
[Firma01-01]

Arquitecta
AGUDO CANTERO, MIRIAM
08/07/2019

ANNEX 1
Emplaçament

Ordenació dels mòduls

