PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGULAR EL
CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN LA DIRECCIÓ D’OBRA
DE LES OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS DE LA RIERA SECA DE MOLLET DEL VALLÈS,
FASES 1A i 1B .
GENERALITATS
El present Plec de prescripcions tècniques, que formarà part del contracte, té la finalitat de
descriure els treballs a desenvolupar, enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi,
definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la
formalització de l’encàrrec i la realització dels treballs encarregats. Així com establir les fases del
desenvolupament, els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva
execució el sistema de control i el seguiment de la prestació.

OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS
Objecte
L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació dels serveis de
-

Direcció d’execució, i

-

Coordinació de Seguretat i Salut

De les obres de reforma i rehabilitació del Pavelló de la Riera Seca (fases 1a + 1b) de Mollet del
Vallès amb mesures de contractació sostenible
L’import màxim de l’encàrrec serà de 55.349,93 € IVA exclòs.
L’encàrrec inclou les gestions tècniques del conjunt de les obres i el seguiment en la fase de
posada en servei de l’equipament a l’emplaçament de l’obra especificat fins a la finalització del
termini de garantia. Els treballs seran genèricament els contemplats pel col·legi professional pel
que fa a aquests tipus d’encàrrecs i, concretament, seran els definits en el present plec. Aquest
contracte també inclou, genèricament, la col·laboració i redacció per part de l'adjudicatari dels
documents i projectes resultants de les modificacions, ampliacions, complements i liquidacions
que afectin el projecte executiu inicial

2.2 Abast dels treballs a realitzar
L’abast dels treballs a realitzar es contempla en:
El projecte executiu de Reforma i Rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports de La Riera Seca
de Mollet del Vallès Fases 1A, va quedar aprovat definitivament en data 4 de maig de 2022 en
no haver-se presentat al·legacions al tràmit d’informació pública.
FASE 1A
L’àmbit de l’obra és la coberta, la pista poliesportiva i la grada:

□ Nova conformació de coberta sobre la coberta existent i substitució dels seus elements
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

secundaris de protecció i estanqueïtat. Formació de la coberta mitjançant el sistema
Deck.
Recrescut del perímetre exterior de tota la coberta per permetre el retorn de la làmina
impermeable. Modificació del remat de tot el perímetre de la coberta existent.
Millora de la il·luminació natural interior mitjançant la formació de nous lluernaris a
coberta.
Formació de cel ras per a la millora del comportament acústic interior.
Substitució del paviment de la pista poliesportiva i el passadís perimetral
Reforma de les grades perimetrals, substitució dels graons i dels seients.
Reforma de l’escala de sortida d’emergència amb sortida a la Ronda de can Fàbregas.
Formació d’un sòcol per a la millora del comportament acústic de la pista poliesportiva
Millora de l’envoltant tèrmica de la façana amb substitució de les finestres existents
Substitució de l’enllumenat interior de la pista poliesportiva i la grada
Millora de la seguretat en cas d’incendi de la pista poliesportiva i la grada adaptant-lo a
la normativa vigent.
Substitució de les portes d’emergència existents
Millora del comportament acústic interior
Aplicació de pintura intumescent en estructura de coberta fins garantir una resistència
al foc R-30.
Pintat de les parets interiors
Substitució de la tanca perimetral de la pista de hoquei patins
Marcatge d’una pista de hoquei patins i una de futbol sala
Substitució de l’equipament esportiu

Pel que fa al projecte executiu de Reforma i Rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports de La
Riera Seca de Mollet del Vallès Fases 1B, l’Ajuntament disposa d’un projecte Bàsic i executiu,
aprovat inicialment per Resolució de la regidora delegada de Projectes Urbans i Obra Pública en
data 27 de maig de 2022.
FASE 1B
L’àmbit del projecte queda delimitada per la primera crugia estructural del pavelló existent i una
part de la vorera del front nord-oest.
□ Formació de nou volum de serveis de planta semi-soterrani, planta baixa i planta
primera ocupant la primera crugia estructural del pavelló existent
□ Ampliació de la planta baixa en el front nord-oest del pavelló existent per formació d’un
nou volum per accés, bar i terrassa exterior.

3. TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI
Els treballs a realitzar durant la fase d'execució de l'obra per la direcció d’execució són, entre
d’altres, els que disposa l’article 13 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació que estableix
que la direcció d’execució material de l’obra ha de controlar qualitativament i quantitativament
la construcció i la qualitat de l’edificació.
Correspondrà al coordinador de Seguretat i Salut dur a terme les tasques descrites en l’art, 9 del
Reial Decret 1627/97, sent el responsable d’entre d’altres obligacions les de coordinar l’aplicació
dels principis de prevenció i seguretat en l’obra i de vetllar pel seu compliment de que per part
dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms s’apliquin els principis d’acció

preventiva de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.
La durada dels treballs de Direcció d’execució de d’obra serà la mateixa de les obres durant la
seva execució i fins al final del període de garantia.
El director d’execució de l’obra forma part de la direcció facultativa i assumeix la responsabilitat
de dirigir l’execució material de l’obra, de consignar en el llibre d’obres i presències les
instruccions precises i col·laborar amb els restant agents en la documentació de l’obra
executada aportant els resultats del control realitzat.
Tanmateix el Coordinador de seguretat i salut és un dels membres de la direcció facultativa de
les obres i assumeix la responsabilitat del compliment dels principis de prevenció i seguretat en
l’obra.
L’adjudicatari realitzarà les tasques següents
Fase 1: Treballs previs
- Supervisar i coordinar, conjuntament amb el director de les obres, la Planificació d’obres
amb el contractista.
- Realitzar la documentació prèvia, acta de replanteig de les obres.
- Impulsar l’execució del pla de seguretat del contractista adjudicatari de les obres.
- Realitzar l’informe de proposta d’aprovació de pla de seguretat i salut elaborat pel
contractista i les modificacions introduïdes en el mateix, per facilitar la seva aprovació a
l’administració.
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: al prendre les
decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o
fases de treball que vagin a desenvolupar-se de forma simultània o successiva, i al fer
l’estimació de la durada requerida per l’execució dels diferents treballs o fases de
treball.
Fase 2: Treballs de seguiment i control d’obres
- Fer el seguiment temporal i econòmic de la marxa de les obres incloses al projecte.
- Controlar l’execució de les obres incloses al projecte.
- Dirigir l’execució de les obres segons projecte d’execució, llevat d’esmenes dels tècnics
de l’ajuntament encarregats del seguiment de les mateixes.
- Complimentar degudament i al dia el Llibre d’Ordres de l’obra que podrà fer referència
a actes degudament signades.
- Redactar les actes després de cada visita d’obres, degudament signades.
- Realitzar el seguiment del compliment del Programa de Control de Qualitat, que anirà a
càrrec del contractista adjudicatari.
- Controlar la realització les certificacions d’obra mensuals, seguint les següents
directrius:
1. Les certificacions seran mensuals i segons la llei 9/2017.
2. Les certificacions es presentaran amb els models de l’ajuntament de Mollet del
Vallès, facilitats pels tècnics de la secció d'Obres i Infraestructures.
3. Les certificacions mensuals de l’obra hauran de tenir la conformitat de
l’adjudicatari i el vist-i-plau del tècnic de la secció d’Obres i Infraestructures
encarregat del seguiment abans de la seva entrada per registre.

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i subcontractistes i
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció
preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de
Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques
o activitats a les quals es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals.
- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de
treball.
- Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin
accedir a l’obra.
Fase 3: Liquidació de les obres
- Assessorament a la direcció d’obres en les seves tasques de liquidació i recepció.
Fase 4: Recepció definitiva de les obres
- Realitzar una inspecció d’obra, conjuntament amb la direcció facultativa, abans de la
recepció definitiva de les mateixes.
- Dictaminar i coordinar les mesures de seguretat adients per realitzar els repassos
d’obra que la direcció facultativa acordi amb l’empresa contractista.
Durant l’execució de les obres, aquests els tècnics de la Secció d’Obres i Infraestructures es
reserven la facultat de realitzar les inspeccions que creguin oportunes, o al seu acabament,
mitjançant el seu propi personal o els tècnics que a tal efecte es designin.

4. FORMA DE PAGAMENT
Els treballs de Direcció de les obres es facturaran per a cadascuna de les fases 1 A i 1B del
projecte segons el següent detall::

Direcció d’execució

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.

de la Fase 1a

Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.

de la Fase 1a

Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Direcció d’execució

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.

de la Fase 1b

Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut

Segons els percentatge de cada certificació d’obra.

de la Fase 1b

Menys un 3% que es pagarà un cop signada la recepció
definitiva de l’obra.

DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
1. Es considera a tots els efectes com a data inicial la que figuri en el Contracte.
L’Ajuntament convocarà a l’Adjudicatari a una reunió d’inici del contracte en la que es marcaran
els estàndards d’execució, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu seguiment
i del seu control de qualitat en base a l’establert el present Plec i se li lliurarà la documentació
establerta per aquesta actuació.
2. La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als Serveis Tècnics
de l’Ajuntament..
L’Adjudicatari confeccionarà a partir de la signatura del contracte un cronograma definitiu dels
treballs, indicant el règim de reunions, les dates i el seu contingut. Aquest cronograma el validarà
l’Ajuntament i s’ajustarà a les necessitats municipals pel desenvolupament dels Projectes.
3. En cas d’incompliment del contracte, l’Ajuntament es reserva el dret d’executar la direcció
facultativa, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb
aquesta finalitat, l’Adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l’antelació necessària perquè
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que afecti al termini d’execució de les obres.
L'adjudicatari, cas que sigui requerit, haurà d'assistir a les sessions de presentació pública de les
obres.
4 . Amb independència i complementàriament al que s'especifica en aquest plec, els Serveis
Territorials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès vetllaran per que el desenvolupament del
contracte es faci de forma homogènia, i a tal fi podrà requerir a l'adjudicatari la presentació
d'informes de la seva gestió, en el format i tractament informàtic que es determini.

EXPEDIENT DEL PROJECTE
L’adjudicatari, simultàniament al desenvolupament de les obres, generarà un expedient que
recollirà la totalitat de les dades, amidaments, càlculs, informes, fotos càlculs i operacions que
s’hagin efectuat. Aquest expedient estarà a disposició de l’Ajuntament, a efectes de control i
comprovació de la qualitat dels treballs encarregat, fins a la recepció de l’obra.
L’expedient dels Projectes tindrà el contingut següent, no exhaustiu:








Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.
Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.
Constància dels controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats pel
Director.
Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que l’Ajuntament (o el Director) considerin adient.

El coordinador de l’àmbit de Territori,
Planificació Urbanística i Obres.

