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SERGI XANCO ALTES (1 de 1)
Arquitecte
Data Signatura: 04/07/2019
HASH: 17cea4bf8d5707c7d80290e286c930b7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT,
AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEIS
PER A LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA NECESSÀRIA PER
L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MESTRAL CREANT UN NOU AULARI D’EDUCACIÓ
INFANTIL, PER SUBSTITUIR ELS MÒDULS PREFABRICATS ACTUALS I
CONDICIONAMENT DE L’ENTORN

1. OBJECTE
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del contracte, té per objecte
descriure els treballs i enumerar les tasques, defnir les condicions, directrius i criteris
tècnics que han de servir de base per la realització dels treballs, i concretar la redacció
i presentació dels diferents documents tècnics que ha de realitzar l'equip adjudicatari
d’aquest contracte, que siguin necessaris i obligatoris per l’ampliació de l’Escola
Mestral creant un nou aulari d’educació infantil, per substituir els mòduls prefabricats
actuals i condicionament de l’entorn.
2. ÀMBIT ESPECÍFIC D’ACTUACIÓ
L’àmbit de referència d’aquest contracte de serveis s’emplaça dins de l’actual recinte
escolar de l’Escola Mestral, que dona front al carrer Vandellòs núm. 4, que disposa del
número de referència cadastral 5001809CF2450A0001ML.
La normativa urbanística de referència es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (POUM), aprovat defnitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i
publicat al Diari Ofcial de la Generalitat de Catalunya núm. 6630, de data 26 de maig de
2014.

El sòl on s’emplaça l’Escola Mestral a ampliar, forma part d’una àrea d’expectativa
arqueològica, que consta als plànols d’ordenació i al Volum XI Catàleg de béns
protegits i catàleg de masies en sol no urbanitzable del POUM, amb la indicació “A074441 CEMENTIRI VELL“.
L’equipament de l’Escola Mestral actual consta a l’Inventari general municipal amb
l’epígraf 122: Edifcis educació, i consta com a: “Element 00008 ESCOLA MESTRAL
EGB“.
Pel que fa als criteris de referència per la realització dels treballs, caldrà ajustar-se al
que preveu el document de "Criteris per a la construcció de nous edifcis per a centres
docents públics", d’acord amb la darrera versió, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Dins del recinte escolar on s’ha d’intervenir s’hi desenvolupa actualment l’activitat
docent de l’Escola Mestral i de l’IES Berenguer d’Entença.
L’Escola Mestral, de 3 línies, té alumnes d’educació infantil, de primària i de segon cicle
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D’acord amb la Normativa urbanística i els plànols d’Ordenació del POUM vigent, el sòl
on es preveu actuar està classifcat de Sòl Urbà Consolidat i qualifcat de Sistema
d’equipament educatiu (Clau SE1).

i compta amb uns 600 alumnes actualment. Compta amb un pati pels alumnes
d’infantil i un altra per la resta d’alumnes del centre, que també limita amb el camp de
futbol, que és comú amb l’Institut d’Educació Secundària Berenguer d’Entença, que
també té el seu propi pati.
Dins del recinte escolar també s’hi emplaça el menjador escolar de l’Escola Mestral.
L’accés dels alumnes d’infantil es realitza per la part del menjador escolar, la resta
d’alumnes de l’Escola Mestral tenen l’accés pel carrer Vandellòs i els alumnes de l’IES
accedeixen a les instal·lacions pel carrer Ramon Berenguer IV.
Caldrà tindre en compte també que els plantejaments que es facin hauran de ser
necessàriament compatibles amb el desenvolupament el més habitual possible de la
resta d’equipaments educatius de l’entorn, de forma que es minimitzin els seus
efectes, especialment durant l’horari escolar.
3. ABAST DEL CONTRACTE. TREBALLS A DESENVOLUPAR

L’objecte del contracte doncs, consisteix en l’execució dels serveis de redacció de la
documentació tècnica necessària per a la retirada dels mòduls prefabricats existents i
la construcció i posada en ús de l'edifci per a un nou aulari d’educació infantil de tres
línies, a l’Hospitalet de l’Infant, així com els serveis propis de la Direcció Facultativa per
a la direcció de les obres que es defneixin en el projecte, d’acord amb el seu
emplaçament concret i els requeriments legislatius vigents.
Així mateix, formarà part d’aquest contracte l’adequació, redefnició i urbanització dels
accessos i els espais exteriors que siguin necessaris per al bon funcionament i la
compatibilització entre els diferents equipaments educatius.
Amb caràcter general, caldrà que es contemplin els criteris i estàndards per al nou
equipament, així com les recomanacions d’organització segons el programa funcional i
el document de "Criteris per a la construcció de nous edifcis per a centres docents
públics", en la seva darrera versió, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
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El servei objecte d'aquest contracte ha de donar com a resultat l'obtenció de la
documentació i direcció tècnica necessària que doni compliment al present Plec, a la
normativa urbanística municipal i a la resta de legislació sectorial que sigui d’aplicació,
que permetin completar la seva tramitació administrativa, siguin viables i permetin la
licitació, adjudicació, posterior construcció i recepció de les obres corresponents.
Així, per tant, es tracta de la confecció de tots els documents i apartats necessaris a
aquests efectes, a més de l’assistència tècnica necessària per a l’assoliment de
l’objecte del contracte.

L’autor o autors de l’oferta que resulti adjudicatària, desenvoluparan, un cop formalitzat
el contracte administratiu, el treballs necessaris per desenvolupar el contracte, que
inclouran, com a mínim, els següents:

Documentació tècnica:
- Projecte Bàsic i Executiu de la retirada dels mòduls prefabricats existents i
la nova edifcació que inclogui els aspectes relatius a la llicència ambiental,
en matèria d’incendis i emergències, enderrocs, gestió de residus,
adequació i urbanització de l’entorn afectat, així com d’integració amb el
recinte escolar, signat pel Director de l’equip
- Projectes parcials necessaris de totes les instal·lacions de l’edifci
(electricitat, climatització, ventilació, telecomunicacions, protecció contra
incendis, energies renovables, anti-intrusió i seguretat, etc.) signats per
tècnic competent
- Qualifcació d’efciència energètica de l’edifci, certifcació d’efciència
energètica del projecte i certifcació d’efciència energètica de l’edifci
acabat
- Estudi de Seguretat i Salut en fase de projecte i en fase d’obra
- Pla de Control de Qualitat
- Documentació en relació amb la llicència Ambiental a incorporar amb el
projecte executiu
- Estudi lumínic
- Projecte de mobiliari per al conjunt del nou aulari
- Projecte d’intervenció arqueològica
Direcció d’obra:
- Direcció de les obres, per part d’arquitecte, que inclourà la redacció dels
possibles projectes modifcats que puguin sorgir durant l’execució de l’obra
- Direcció de l’Execució de les obres per part d’aparellador, arquitecte tècnic o
enginyer de l’edifcació
- Coordinació en matèria de Seguretat i Salut en fase de projecte i durant
l’execució de les obres i aprovació del Pla de Seguretat i Salut, per part de
tècnic competent
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Treballs previs:
- Estudi Geotècnic, realitzat per empresa homologada i signat per tècnic
competent
- Aixecament Topogràfc de la part corresponent del recinte escolar i de
l’entorn immediat necessari, signat per tècnic competent
- Estudi i gestió de serveis afectats, incloent les gestions necessàries amb
les companyies
- Delimitació arqueològica prèvia

-

Seguiment arqueològic
Acta d’inici i replanteig
Certifcacions d’obra
Control de la subcontractació

Documentació fnal d’obra:
- Certifcat fnal d’obra
- Acta de recepció de les obres
- Legalització i posada en funcionament de les instal·lacions, les escomeses
dels serveis i els subministraments
- Justifcació del compliment del Pla de Control de Qualitat de l’obra
- Documentació relativa a Projecte realment executat, As built, del nou aulari
- Documentació del Llibre de l’Edifci
- Memòria resultant del seguiment arqueològic de l’obra
Tota la documentació haurà de disposar de les característiques i continguts necessaris
per la seva tramitació administrativa i obtenir les preceptives autoritzacions, si escau.

També s’hi inclouen tots els treballs necessaris per incorporar els canvis o
modifcacions necessàries derivades de la tramitació dels corresponents expedients
administratius o del propi desenvolupament de les obres, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent.
Tots els documents, així com els estudis o treballs complementaris necessaris, aniran
signats per tècnic competent i, en el seu cas, visats pel col·legi ofcial corresponent.
La part escrita de tots els documents es farà en llengua catalana i en castellà quan
sigui necessari.
Els projectes es redactaran com a documents complets, de tal forma que no calgui
remetre’s, en cap cas, a cap altre document independent, i s’hi descriuran totalment les
solucions concretes.
Pel que fa al contingut i al grau de detall de la documentació a lliurar, s’estarà al que
estableix el text consolidat del Codi Tècnic de l’Edifcació, vigent.
De tota la documentació que sigui necessària per el desenvolupament d’aquest
contracte, s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui
tota la documentació completa en formats originals i en format PDF. Tots els
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En síntesi doncs, es tracta de l’elaboració de tots els documents o projectes específcs
que siguin necessaris per l’obtenció de totes les llicències, permisos i legalitzacions
necessaris per l’execució de l’obra i la posada en funcionament de l’edifci, d’acord amb
els documents i requisits que estableix la legislació vigent.

documents en paper o digitals aniran signats, en el seu cas, digitalment.
1. TREBALLS PREVIS
1.1

Estudi geotècnic

1.2

Aixecament topogràfc

1.3

Estudi i gestió serveis afectats

1.4

Delimitació arqueològica prèvia

2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
2.1

Projecte bàsic del nou equipament

2.2

Projecte executiu del nou equipament

2.3

Projectes necessaris de totes les instal·lacions

2.4

Certifcació d'Efciència energètica

2.5

Estudi de seguretat i salut

2.6

Pla de control de qualitat

2.7

Documentació relativa a la llicència ambiental

2.8

Estudi lumínic

2.9

Projecte de mobiliari

2.10 Projecte d'intervenció arqueològica

3. DIRECCIÓ D'OBRA
3.1

Direcció d'obres

3.2

Direcció d'execució d'obres

3.3

Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra

3.4

Acta d'inci i replanteig

3.5

Certifcacions d'obra

3.6

Control de la subcontractació

3.7

Seguiment arqueològic

4.1

Certifcat fnal d'obra

4.2

Acta de recepció de les obres

4.3

Legalització i posada en funcionament de les instal·lacions

4.4

Justifcació del compliment del Control de qualitat

4.5

Projecte executat, As-Built

4.6

Llibre de l'edifci

4.7

Memòria resultant del seguiment arqueològic

4. PROGRAMA DE NECESSITATS
La característiques, serveis i distribució de les diferents àrees que conformaran el nou
aulari es descriuen a continuació:
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4. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

Dependència

Núm.

Sup. Útil

Sup. Útil

Parcial (m2)

Total (m2)

Espais interiors

522,00
Aula infantil

9

42,00

378,00

Aula Psicomotricitat

1

55,00

55,00

Tutoria

1

10,00

10,00

Lavabo infantil

5

7,00

35,00

Lavabo mestres

1

10,00

10,00

Magatzem

1

15,00

15,00

Espai per instal·lacions

1

15,00

15,00

Espai per neteja

1

4,00

4,00

Espais exteriors

270,00
100% Porxo

9

12,00

108,00

Pati *

1

162,00

162,00

* Superfície mínima a considerar

De forma justifcada, es podran preveure espais addicionals o superfícies lleugerament
diferents a les indicades, sempre amb el vistiplau de l’Ajuntament i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que també realitzarà tasques de supervisió
documental i d’obra.
L’edifci haurà de disposar de l’espai adequat per oferir tot el ventall de serveis que li
corresponen, preferentment en planta baixa i, si no és possible per la confguració de
l’edifci i el seu encaix al recinte escolar, part del programa es podrà desenvolupar en
planta primera, però en cap cas seran les aules.
Es compartirà un lavabo infantil per cada dues aules i cadascun disposarà de 3 tasses.
Els lavabos pels mestres seran separats per sexes i almenys un d’ells serà adaptat.
L’accés des de la via pública a l’edifci del nou aulari infantil s’hauria de poder realitzar
també de forma independent, sense haver d’accedir al recinte escolar.
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L’edifci haurà de disposar de l’espai adequat per oferir tot el ventall de serveis que li
corresponen. La superfície construïda màxima no podrà sobrepassar de 850m 2,
inclosa la part corresponent del 50% dels porxos i tenint en compte l’espai de vestíbul,
passos i circulacions, així com la superfície corresponent als gruixos constructius,
sense una justifcació clara i expressa que, en tot cas, haurà de ser acceptada per
l’Ajuntament.

L’aula de psicomotricitat haurà de permetre el seu ús de forma independent de la resta
de l’edifci, de forma que s’haurà de garantir accés als lavabos i al magatzem, de forma
controlada.
Per facilitar la fexibilitat dels espais, es podran preveure envans mòbils per unir dues
aules, si bé hauran de tindre les característiques necessàries per poder independitzar
física i acústicament les dues aules amb les degudes condicions.
També caldrà preveure la retirada dels mòduls prefabricats existents, urbanitzar el pati
corresponent al nou aulari, així com adequar la resta de serveis i espais exteriors
afectats.
Per la confguració del pati corresponent a l’aulari infantil, caldrà estudiar la relació dels
diferents espais del recinte escolar, els altres espais exteriors i la vialitat d’accés, per
facilitar l’entrega i recollida dels infants.
Caldrà tindre en compte la climatologia de la zona que es caracteritza pel fort vent de
Mestral, especialment pel que fa a la determinació de les solucions constructives.

PEM

880.000,00 €

DG

13,00%

114.400,00 €

BI

6,00%

52.800,00 €
167.200,00 €

PEC 1.047.200,00 €
IVA

21,00%

219.912,00 €

PEC + IVA 1.267.112,00 €

El pressupost conjunt dels projectes necessaris per l’execució d’aquest contracte no
podrà superar aquest import màxim, excepte en cas d'imprevistos sobrevinguts que
caldrà justifcar i valorar convenientment.
També inclourà el cost de les obres complementàries corresponents als serveis, i
qualsevol altra que s’estimi necessària per a l'entrega completa i recepció del nou
equipament, en condicions de ser utilitzat amb els criteris fxats per l’Ajuntament i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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D’acord amb les característiques de l’obra, s’estima que el seu import màxim haurà de
ser d’1.267.112,00€ (UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL CENT DOTZE euros),
de pressupost de contracta amb l’IVA del 21% vigent, inclòs, segons:

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Es preveu que els treballs previstos en aquest contracte es desenvolupin en els
següents terminis:
Termini estimat
(en mesos)

1. TREBALLS PREVIS
1.1

Estudi geotècnic

1

1.2

Aixecament topogràfc

1

1.3

Estudi i gestió serveis afectats

2

1.4

Delimitació arqueològica prèvia

2

2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
2.1

Projecte bàsic del nou equipament

2

2.2

Projecte executiu del nou equipament

3

2.3

Projectes necessaris de totes les instal·lacions

1

2.4

Certifcació d'Efciència energètica

1

2.5

Estudi de seguretat i salut

1

2.6

Pla de control de qualitat

1

2.7

Documentació relativa a la llicència ambiental

1

2.8

Estudi lumínic

1

2.9

Projecte de mobiliari

2

2.10 Projecte d'intervenció arqueològica

1

3.1

Direcció d'obres

15

3.2

Direcció d'execució d'obres

15

3.3

Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra

15

3.4

Acta d'inci i replanteig

0

3.5

Certifcacions d'obra

15

3.6

Control de la subcontractació

15

3.7

Seguiment arqueològic

2

4. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA
4.1

Certifcat fnal d'obra

0

4.2

Acta de recepció de les obres

0

4.3

Legalització i posada en funcionament de les instal·lacions

3

4.4

Justifcació del compliment del Control de qualitat

2

4.5

Projecte executat, As-Built

2

4.6

Llibre de l'edifci

1

4.7

Memòria resultant del seguiment arqueològic

2

Els terminis indicats no són acumulatius, atès que hi ha diferents treballs que s’han de
desenvolupar de forma paral·lela, per la qual cosa, s’estima la durada màxima del
contracte en 22 mesos en total, sent 6 mesos des de la signatura del contracte fns a
l’entrega de tota la documentació tècnica necessària per poder aprovar el projecte a
efectes d’iniciar l’expedient de contractació i 16 mesos des de la data d’inici i
replanteig de les obres fns la seva posada en funcionament i l’entrega de la darrera
documentació fnal de les obres executades previstes als corresponents projectes
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3. DIRECCIÓ D'OBRA

aprovats.
La durada de les obres es podrà ajustar amb el que prevegi el projecte executiu, de
forma motivada i amb el vistiplau de l’Ajuntament.
A títol indicatiu es presenta el cronograma dels treballs a desenvolupar, de forma
esquemàtica per la part dels treballs previs i la documentació tècnica a desenvolupar:
Termini en mesos
1

2

3

4

5

6

1. TREBALLS PREVIS
1.1 Estudi geotècnic
1.2 Aixecament topogràfc
1.3 Estudi i gestió serveis afectats
1.4 Delimitació arqueològica prèvia

2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
2.1 Projecte bàsic del nou equipament
2.2 Projecte executiu del nou equipament
2.3 Projectes necessaris de totes les instal·lacions
2.4 Certifcació d'Efciència energètica
2.5 Estudi de seguretat i salut
2.6 Pla de control de qualitat
2.7 Documentació relativa a la llicència ambiental
2.8 Estudi lumínic
2.9 Projecte de mobiliari
2.10 Projecte d'intervenció arqueològica

Termini estimat en mesos
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

3. DIRECCIÓ D'OBRA
3.1 Direcció d'obres
3.2 Direcció d'execució d'obres
3.3 Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra
3.4 Acta d'inci i replanteig
3.5 Certifcacions d'obra
3.6 Control de la subcontractació
3.7 Seguiment arqueològic

4. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA
4.1 Certifcat fnal d'obra
4.2 Acta de recepció de les obres
4.3 Legalització i posada en funcionament d'instal·lacions
4.4 Justifcació del compliment del Control de qualitat
4.5 Projecte executat, As-Built
4.6 Llibre de l'edifci
4.7 Memòria resultant del seguiment arqueològic
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Pel que fa a la part de la direcció i documentació fnal d’obra:

Abans dels primers vint dies des de la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà de
presentar el seu cronograma de tasques i entregues per al conjunt dels treballs objecte
del contracte. Aquest cronograma en cap cas podrà superar el termini màxim establert
anteriorment, de 22 mesos i tindrà el caràcter de compromís en ferm per l'adjudicatari i
s'incorporarà com una obligació contractual.
El desenvolupament dels treballs s’adaptarà a allò indicat en el cronograma, amb les
modifcacions que, al llarg del seu desenvolupament, puguin establir-se per mutu acord
entre les parts, i que caldrà ajustar als terminis i procediments de tramitació dels
expedients, així com a les necessitats municipals, si és el cas.
El contracte es perllongarà fns a l'entrega completa de l'obra, segons el termini
d'execució de les obres que es determini en el projecte.
L'adjudicatari haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament totes aquelles
modifcacions que puguin alterar el contingut de la descripció dels treballs a realitzar
d'aquest Plec, per la seva valoració i acceptació, si escau.
Els terminis indicats en el quadre anterior, en cap cas es podran superar per causes
imputables a l’adjudicatari. Aquest fet podria comportar la rescissió del contracte.
El projecte haurà de preveure els aspectes que estableixi l’Ajuntament i incorporar en la
mesura del possible criteris relatius a:

- Accessibilitat, més enllà dels mínims establerts per la legislació vigent
- Materials i solucions constructives amb baix impacte en la salut de les
persones i criteris de bioconstrucció
- Incorporació de sistemes que permetin l’estalvi energètic per a assolir un
consum energètic quasi nul
- Minimització dels residus generats
- Senzillesa i baix cost de manteniment
El projecte haurà de tindre en compte mesures d'integració paisatgística de l’edifcació
al seu entorn urbà, pel que fa als criteris constructius, materials, cromatismes, etc, que
conformin una arquitectura integrada i de qualitat.
En cas de sistemes d'enllumenat exterior, caldrà que s’ajustin al que preveu la
legislació vigent en matèria de prevenció de la contaminació lumínica.
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- Sostenibilitat i efciència energètica, més enllà dels mínims establerts per la
legislació vigent

Les instal·lacions de l’edifci s’hauran de connectar, en la mesura del possible, a les
corresponents que disposa el recinte escolar. Hauran de ser de fàcil accessibilitat i
mínim manteniment.
Caldrà preveure almenys les següents instal·lacions:
- Evacuació d'aigües separativa
- Electricitat
- Enllumenat interior i exterior
- Aigua freda i calenta
- Ventilació i climatització
- Telecomunicacions
- Telemàtica
- Anti-intrusió
- Il·luminació, senyalització i protecció d’incendis
- Reg
Abans de l'entrega del projecte tècnic complet, l'adjudicatari entregarà un document
previ de proposta que es consensuarà amb els serveis tècnics, i servirà de base per
a la redacció del projecte defnitiu.

6. EQUIP REDACTOR
L’equip tècnic encarregat de l’execució d’aquest contracte anirà encapçalat per un
arquitecte superior, titulat competent d’acord amb les obligacions descrites pel vigent
text de la Llei d’Ordenació de l’Edifcació i el Codi Tècnic de l’Edifcació, que tindrà la
consideració de Director de l’equip i serà el tècnic responsable i coordinador amb la
resta de l’equip.
L’equip redactor i responsable de les obres estarà integrat, com a mínim, per:
- Arquitecte/a superior
- Aparellador/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a de la construcció
- Arqueòleg/a
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De tota la documentació que sigui necessària per el desenvolupament d’aquest
contracte, s'entregarà una còpia en paper i una còpia en format digital que inclogui
tota la documentació completa en formats originals i en format PDF. Tots els
documents en paper o digitals aniran signats, en el seu cas, digitalment.

Els professionals que formin part de l’equip redactor, hauran d’acreditar els següents
requisits mínims de solvència tècnica o professional:
- L’arquitecte/a superior, que serà el Director/a de l’equip redactor, haurà d’haver
redactat el projecte o dirigit les obres almenys d’algun equipament no esportiu,
amb una superfície construïda igual o superior a 850m 2 o amb un pressupost
total d’1.000.000€ IVA exclòs, en els darrers 8 anys
- L’aparellador/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a de la construcció, que serà el/la
Director/a de l’execució de les obres, d’acord amb el que preveu la LOE, haurà
d’haver dirigit almenys algun equipament no esportiu, amb una superfície
construïda igual o superior a 850m 2 o amb un pressupost total d’1.000.000€ IVA
exclòs, en els darrers 8 anys
- L’arqueòleg/a, que serà el responsable de les actuacions que calgui realitzar per
emplaçar-se les obres en una àrea d’expectativa arqueològica
Quan el licitador sigui un professional o una empresa de nova creació, entenent com a
tals aquells que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, no els serà aplicable l’indicat
anteriorment per acreditar la seva solvència tècnica o professional, d’acord amb el que
estableix l’article 90.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En aquest sentit, caldrà aportar el corresponent certifcat del col·legi ofcial
d'habilitació vigent, corresponent a cada tècnic intervinent, acompanyat de la còpia del
títol habilitant.
Els serveis o treballs efectuats de redacció de projecte i direcció d’obra o d’execució
d’obra respectivament, s’hauran d’acreditar mitjançant certifcats expedits per l’òrgan
competent, sigui una administració o un ens públic o privat.
Quan els treballs s’hagin realitzat per encàrrec del sector públic, cal aportar certifcats
signats per l’òrgan competent i hauran de referir la descripció del treball realitzat amb
indicació de la seva superfície construïda i pressupost executat, IVA exclòs, la data
d’inici i la de fnalització dels treballs.
Quan els treballs s’hagin realitzat pel sector privat, caldrà aportar el mateix tipus de
certifcat, signat pel promotor ja sigui persona física o el representant legal en cas que
sigui una empresa.
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Tots els tècnics titulats intervinents hauran d'estar habilitats de ple dret en cadascun
dels col·legis professionals ofcials corresponents, sempre que sigui preceptiu per
exercir.

Aquests certifcats hauran de ser originals o, en el seu cas, còpia compulsada i es
precisarà si els treballs es van realitzar segons les regles per les que es regeix la
professió i si es van dur a terme normalment i a satisfacció del qui certifca.
L’equip redactor incorporarà en cada fase dels treballs aquells altres professionals que
siguin necessaris i legalment exigibles per al seu desenvolupament. A més, també
podrà incorporar, en qualitat de membres integrants o com a col·laboradors, altres
professionals experts en els diferents camps del procés de l’edifcació.
El Director de l’equip serà el responsable d’aquest equip de treball i de la seva
coordinació.
En cas de desenvolupar-se treballs sectorials d’un àmbit professional clarament
delimitat, la documentació que es generi podrà anar signada pel membre de l’equip a
qui correspongui. Malgrat això, la redacció dels diferents documents hauran de ser
revisats i rebre el vistiplau del Director de l’equip.

- Confecció d’informes, amb dossier fotogràfc, si escau, en format digital
explicatiu dels procediments de posada en obra de les diferents partides d’obra,
analitzant capítols d’obra genèrics o particulars que es considerin necessaris
per un bon coneixement del construït. En aquest informe s’inclouran capítols
específcs de seguiment econòmic, de control temporal, de qualitat i de
seguretat i salut, si és el cas
- Emissió de certifcats derivats de l’obra, en especial el certifcat de declaració
d’obra nova necessari per a la inscripció registral de l’obra
- Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al
promotor
- Fer el seguiment del Plànning d’obra tenint cura del seu compliment, verifcant a
l’obra si els mitjans materials i les diverses subcontractes es realitzen en els
temps adequats, comunicant periòdicament a la propietat el grau de
compliment del plànning d’obra i establir, en el seu cas, les mesures correctores
que fossin necessàries en cas de desviació
- Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de
proves de les instal·lacions, confeccionant les llistes de repassos, proposant al
contractista i donant coneixement a la propietat de totes aquelles mesures
correctores que foren necessàries per una correcte recepció de l’obra
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El Director de l’equip, assistit pels tècnics del seu equip que consideri, a més de les
obligacions descrites per la Llei d’Ordenació de l’Edifcació i el Codi Tècnic de
l’Edifcació, també serà l’encarregat de:

- Elaborar la relació dels industrials i subministradors que han intervingut a l’obra;
les característiques dels materials, elements i dispositius ocults que requereixin
manteniment
- Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades i
de la seva execució
- Seguiment de l’estat de l’obra durant el període de garantia, proposant i
controlant la reparació dels desperfectes de l’obra causants per una
inadequada execució de la mateixa, per part del contractista adjudicatari
- Elaboració d’un informe previ al venciment del termini de garantia, en que costi
l’estat de les obres per procedir, si escau, a la seva liquidació
L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. L’autor o autors dels documents es
responsabilitzen plenament de les solucions plantejades (defnicions, càlculs,
amidaments i d’altres continguts dels documents).
Tots els treballs o estudis sectorials no redactats per l’adjudicatari però que, atesa la
seva vinculació amb l’objecte de l’encàrrec aconsellin la seva incorporació com a
documents necessaris per al correcte desenvolupament de l’objecte del contracte, es
ressenyaran o reproduiran com annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria.

7. RELACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT I ELS INTERESSATS
A més de les prescripcions referents a la documentació a lliurar, la prestació d’aquest
contracte inclourà també:
- Reunions i entrevistes tant amb els tècnics municipals com amb altres tècnics
de les administracions o companyies de serveis vinculades amb l’ús del nou
equipament, que es requereixin per elaborar i consensuar aquelles solucions
que de comú acord es puguin establir per incorporar al projecte
- Diàleg permanent amb els tècnics municipals, representants escolars i dels
docents dels equipaments escolars existents
- Obtenció i comprovació dels plànols dels serveis de les diferents companyies
subministradores, amb totes les dades i característiques necessàries de
cadascun
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El canvi de qualsevol dels membres de l’equip tècnic mínim exigible que formin part de
l’oferta presentada, requerirà del vistiplau del Director de l’equip i l’acceptació expressa
per part de l’Ajuntament. En cas contrari, es considerarà causa de rescissió del
contracte. Qualsevol canvi en la resta de membres de l’equip tècnic i professional
haurà de ser comunicat i requerirà l’acceptació expressa de l’Ajuntament.

- En el decurs de la redacció dels diferents documents, l’Ajuntament podrà
aportar indicacions de forma motivada, que l’equip redactor haurà de recollir
amb les corresponents solucions
- L’equip redactor no podrà introduir modifcacions sense l’aprovació de
l’Ajuntament
- Planifcació de la mobilitat i de l’obra, tenint en compte l’activitat escolar
existent, les interaccions amb possibles intervencions en xarxes de serveis i la
correcta la relació amb els habitatges veïns, amb especial atenció als accessos
i a la seguretat de les persones
- Esmena i modifcació de tots aquells aspectes que siguin necessaris per a
obtenir l’aprovació dels documents per poder executar l’obra a satisfacció de
les parts i amb compliment a la normativa i legislació vigents
- Mentre duri la redacció dels documents del contracte, el Director de l’equip està
obligat a informar detalladament, i per escrit a l’Ajuntament si així es requereix,
de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. També facilitarà a
l’Ajuntament les dades corresponents a l’actualització del Pla de Treball vigent
- Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament podrà requerir
quan ho consideri necessari, a l’equip redactor, per examinar els treballs, rebre
les explicacions que sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o
qualsevol altra qüestió relativa al contracte

- L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o
informe desfavorable sorgit de la tramitació i desenvolupament de les obres
objecte del contracte
- L’equip redactor cooperarà amb l’Ajuntament en el decurs d’eventuals
procediments contenciosos interposats en relació amb el contracte o el seu
objecte i restarà obligat a assistir a les proves pericials o testifcals proposades
per l’Ajuntament
- D’acord amb l’art. 133 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confdencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del
contracte. El deure de confdencialitat tindrà una vigència de cinc anys a
comptar des del coneixement de la informació de referència
8. DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS
L’Ajuntament posa a disposició dels licitadors la següent documentació annexa per la
seva consideració en la formulació de llurs propostes:
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- El Director de l’equip assistirà a totes aquelles reunions a les quals l’Ajuntament
el convoqui, incloent tant les de caràcter tècnic per al desenvolupament dels
treballs com, si s'escau, les de debat i exposició dels treballs

Annex 1. Plànol d’Ordenació B14 - Sèrie II.2.1 escala 1/1000 del POUM, en format
pdf
Annex 2. Normativa del POUM referent als sistemes d’Equipaments públics (Clau
SE)
Annex 3. Títol VIII. Paràmetres Urbanístics de la normativa del POUM
Annex 4. Fitxa del POUM de l’àrea d’expectativa arqueològica del Cementiri Vell,
en format pdf
Annex 5. Fragment de la base cartogràfca del POUM, en format dwg
Annex 6. Fotografa aèria de l’entorn del recinte escolar, en format pdf
Annex 7. Plànol del recinte escolar amb indicació de l’emplaçament del nou aulari
infantil, en format pdf
La informació urbanística municipal, a més dels plànols corresponents, està disponible
a la pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.vandellos-hospitalet.cat/poum/documentacio_def.asp
Les referències a legislacions sectorials s’hauran d’entendre d’acord amb les legalment
vigents.

En qualsevol cas, la proposta que es presenti s’haurà d’ajustar a la resta de normativa
del POUM vigent i que es pot consultar a la web municipal, així com a la resta de
legislació urbanística i altra legislació sectorial vigent que li siguin d’aplicació.
9. RÈGIM JURÍDIC
Per al desenvolupament de la part estrictament tècnica d’aquest contracte i la
realització dels documents corresponents, s'haurà de tenir com a marc de referència
allò establert a la legislació urbanística i en matèria d’edifcació, bàsicament:
− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme (TRLU), d'acord amb el text consolidat que incorpora les diferents es
modifcacions vigents introduïdes per altres textos legals
− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU),
d’acord amb el text consolidat que incorpora les modifcacions posteriors vigents
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Un cop signat el contracte, l’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari la resta de
documentació disponible que sigui necessària per la redacció dels diferents
documents.

− Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS)
− Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
− Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la Edifcación
− RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edifcación, amb les modifcacions vigents
− Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
d’acord amb el text consolidat que incorpora les modifcacions posteriors vigents
− Altra legislació vigent en matèria d’edifcació o sectorial i la normativa que sigui
d'aplicació per raó de la matèria

En cas de canvis legislatius durant la vigència del contracte que afectin en algun
aspecte als documents objecte del contracte, l’equip redactor assumirà els canvis
necessaris per ajustar-se al nou règim legal que resulti d'aplicació, tenint en compte, en
el seu cas, el que prevegin les corresponents disposicions transitòries.
En aquest cas, l’equip redactor proposarà les correccions que s’estimin oportunes en el
pla de treball, d’acord amb l’Ajuntament.

Pel que fa a la documentació en format digital s’haurà d’aportar mitjançant un CD o
llapis de memòria USB, que haurà d’incloure obligatòriament tota la documentació
presentada, en format pdf i en els formats originals amb els que s’han generat tots els
documents aportats. La documentació gràfca a més, haurà de ser compatible amb el
format dwg. Els documents en format original aniran signats electrònicament pel
tècnic responsable i pel Director de l’equip, si no és la mateixa persona.
La informació digital ha d’estar classifcada i arxivada dins del suport, en el format
adient i amb tots els ftxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegit amb
el programes més habituals i es pugui imprimir des dels formats originals amb el
mateix resultat que la documentació en paper presentada.
L’adjudicatari haurà d’aportar també la documentació en els formats que s’indiquin per
la valoració i anàlisi del documents de treball per part de l’Ajuntament o, en el seu cas,
per la resta d’administracions amb competència.
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S’entregaran tants exemplars en paper i en format digital com siguin necessaris per la
tramitació i custòdia dels diferents documents amb els formats i escales gràfques de
representació que fxi l’Ajuntament.

10. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT
El pressupost de contracte dels serveis objecte d'aquest plec, amb els continguts
mínims especifcats anteriorment, no podrà excedir l'import de 87.000,00€, sense IVA
(VUITANTA-SET MIL euros). Aquest és el preu màxim que es pot ofertar per aquells
que concorrin a aquesta licitació.
El pressupost base de licitació del contracte es desglossa de forma genèrica a
continuació:
1. TREBALLS PREVIS

2.610,00 €

3,00%

2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

43.500,00 €

50,00%

3. DIRECCIÓ D'OBRA

36.540,00 €

42,00%

4. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

4.350,00 €

5,00%

87.000,00 €

100,00%

Un cop realitzats els treballs de cadascuna de les parts indicades objecte d'aquest
contracte i comptin amb el vistiplau de l’Ajuntament, l'adjudicatari haurà de presentar la
factura corresponent al percentatge indicat a la taula anterior per cadascun dels
treballs, aplicat a la seva oferta, per la seva aprovació i pagament.
La part corresponent a la direcció d’obres, direcció d’execució de les obres, coordinació
de seguretat, control de qualitat de les mateixes i seguiment arqueològic, s’abonarà en
proporció amb el desenvolupament de les obres, d’acord amb les certifcacions d’obra
realment executada i aprovades per l’Ajuntament.
El 5% fnal s’abonarà un cop acabades totes les obres i posades en funcionament,
incloent les comprovacions, verifcacions i legalitzacions que escaiguin, recepcionades
completament per l’Ajuntament i entregada tota la documentació que legalment
correspongui de fnalització de les obres i de l’obra realment executada.
De forma motivada i justifcada, les parts d’aquest contracte podran aprovar
desglossar aquests pagaments sense alterar-ne els totals indicats per cada concepte,
sempre que es corresponguin a conceptes concrets del desenvolupament del
contracte.
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Aquests imports inclouen qualsevol treball complementari que sigui necessari per a
la redacció dels projectes o la resta de treballs, legalitzacions, inspeccions per
entitats de control, taxes per diferents organismes, etc, de manera que el document
sigui complet per executar l'obra projectada i pugui ser entregada amb totes les
garanties i autoritzacions necessàries per a ser utilitzada, d’acord amb la legislació
vigent.

Seran a càrrec de contractista tots els mitjans materials, tècnics i humans, així com els
desplaçaments i dietes necessaris per a desenvolupar tots els treballs d’aquest
contracte.

(document signat electrònicament al marge)
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

