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OBJECÍE DEt CONTRACTE

de ta JGL

L'objecte del contracte és l'execució de les obres contemplades en la Memória valorada per
l'adequació de la p¡sta esportiva a l'lES Torras i Bages a l'av¡nguda can serra 101 de l'Hosp¡talet
i la modalitat de contracte és la d'obres.

Tal ¡com consta en l'esmentada memdria, l'objectiu és la realització dels treballs d'adequació

/

pati situada en el lateral Sud-oest de l'lES Torras i
Bages, que actualment presenta un estat superficial del paviment de formigó defic¡ent per a la

necessaris per a renovar la pista esportiva
pract¡ca esport¡va.
45233251-3 Trabajos de repav¡mentación

Considerant que la millor soluc¡ó cons¡steix en contractar l'execució de les esmentades obres,
s'enumeren a cont¡nuació les fases del cicle de vida i els ¡mpactes corresponents de l'objecte
del contracte, que són rellevants id¡ferenc¡als en la execució del mateix:
Fases:

.

Col.locació dels productes manufacturats.

lmDactes socials:

.

captació de recursos humans, formació ¡capacitac¡ó en les diferents fases del cicle
oroduct¡u.
Cond¡c¡ons laborals en les diferents fases del cicle productiu.

Per la qual cosa, qualsevol millora social en l'execució d'aquest cicle de v¡da esdevé una millora

qual¡tativa o quant¡tativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractac¡ó eficag ¡ efic¡ent.

Els criteris que d'acord amb l'anterior es consideren adients incorporar com

a

criteri

d'adjudicació són els següents:

.

Criteris soc¡als mitjancant la inclusió laboral de col'lectius desfavorables.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
esoecials d'execució.
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2.

ABAST DEt CONTRACÍE I DESCRIPCIó DELS TREBATIS

ij

o

de ta JGL

La memória contempla l'execució d'una nova p¡sta tipus POL 2 preparada per a l'exercici del

basquet, minib¿squet, handbol, vole¡bol

i

futbol sala. Per tant, s'han

de compl¡r els

requeriments específics en quant a mides, nivell d'¡l'luminació, etc".
Es preveu l'execució d'un nou paviment de formigó lleugerament armat inclÓs xarxa de
sanejament i d'enllumenat.

2.1

Conceptes ¡nclosos al pro¡ecte

Els treballs a

contractar que es troben inclosos al Projecte, amb car¿cter no excloent, són els

segr¡ents:

-

Enderroc ¡ supressió de la grada inferior propera a la p¡sta (primer graó)

construcció d,un nou mufet de contenc¡ó per delimitació i contenció de la línia de
grada que l¡m¡ta amb la p¡sta (pr¡mera grada)

-

Ret¡rada de l'arbre situat en el corner sud de la p¡sta que afectat la s seguretat d'ús de
la pista esportiva per no disposar de la m¡da de seguretat mín¡ma.

-

Execució de rases Der a nous passos d'instal'lac¡ons d'enllumenat ¡ sanejament

-

Instal.lacions d'enllumenat, cablejat, fonaments, columnes i projectors per una
¡l.lum¡nac¡ó mitjana de 200 lux.
Realització de xarxa d'evacuació per¡metral a la p¡sta amb embornals. connexió a la
xarxa pública de clavegueram del carrer inferior en el primer pou de reg¡stre'
Execuc¡ó de fonament per als postes de la xara para pilotes del fons de pista i lateral
de pista (no es realitza en la zona de grades)
Execució de fonament per a l'equ¡pament esport¡u (c¡stelles i porter¡es)

Nova llosa de paviment (formigó amb malla electrosoldada) de gruix variable i 10 cm
de gruix mínim, amb incorporació de fibres de polipropilé per evitar fissuració'
Remolinat mecánic de la superfície (addició de quars ¡ciment gris)
Premarcatge

¡

p¡ntat de línies sobre el paviment de formigó

-

col.locació de nou equipament esportiu: 2 porteries de futbol sala, 2 cistelles de
basquet, 2 cistelles de minibásquet, 2 postes de voleibol, ancorades en la base'
col.locació de xarxa de protecció al fons i lateral de pista, que evit¡ que les p¡lotes
surtin fora del recinte de l'¡nstitut, o arrib¡n a les pistes colindants'
Incorooració de 4 columnes ¡ 12 projectors de 400 w extensius per a la il'luminació de

-

pista esportiva amb el quadre de comandament iencesa'
Connexió a un nou subministrament d'energia eléctrica per a il'luminació'

-
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Altres conceptes ¡nclosos

de ta JGL

Així mate¡x, s'entendrá inclós, en

tot

cas, a

títol enunciatiu no excloent, els conceptes que es
¡

mencionen a continuació:
Les despeses generals d'empresa
l¡m¡taran al espec¡ficat al projecte.

iel

benefici ¡ndustrial del contract¡sta que es

Les despeses d'elaboració, aplicació iexecució del Pla de Seguretat

iSalut, d'acord

amb l'Estudi de Seguretat iSalut o Estudi Bás¡c de Seguretat i Salut redactat a l'efecte.
Les despeses de muntatge, conservació ¡ ret¡rada d'instal lacions pel subministrament
d'aigua i energia el¿ctr¡ca necessaris per l'execució de l'obra, així com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors ¡altres elements.
Les despeses derivades de l'obtenció d'aquells perm¡sos que fossin necessaris per l'ús
dels serveis públics, tr¿nsit per camins públics o pr¡vats, ¡nstal lació de tanques d'obra
o const¡tuc¡ó de serv¡tuds per l'execució de la mate¡xa, talls de carrers.
Les despeses de les taxes de legal¡tzacions, permisos i ECAS.

Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energétiques per dur a
terme les obres. La implantació dels serveis provisionals d'obra iles escomeses

corresoonenrs.
Subministrament, col.locació ¡conservació de senyals ¡elements de seguretat d¡ns de
l'obra ide les zones de tercers ien les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i
la vigiláncia d'afeccions a tercers.

Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessar¡, segons cr¡teri de la DF,

per tal de garantir el correcte funcionament de l'obra.
La conservació

de l'obra durant la seva execució ¡durant el termin¡ de garant¡a'

Despeses corresponents

a

plantes, instal'lacions

i

m¡tjans auxiliars,

¡

equ¡ps de

maqu¡n¿ria.
Despeses d'instal.lac¡ó

¡ret¡rada de tota classe de construccions aux¡liars, plantes,

¡nstal'lac¡ons ¡ e¡nes.
Despeses de lloguer o adquisic¡ó de terrenys per a dipósits de maquinária ¡ mater¡als
Despeses de retirada mater¡als rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra
¡

zones l¡mítrofes afectades per l'execució de la mateixa (inclós taxes d'abocadors).

Despeses de reparac¡ó ¡ reposició de vials i serve¡s que afect¡n al Contract¡sta per a la

realització de treballs.
Despeses derivades de les ampliacions o connex¡ons de serveis defin¡t¡us d'electr¡c¡tat,

aigua, gas, teléfon ixarxes de comun¡cac¡ó per a la correcta explotació de les obres
objecte de contracte, d'acord amb les poténcies, consums icaracterístiques definides

en el Projecte. Aquestes
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company¡es subm¡n¡stradores

i a les obres i

¡nstal.lac¡ons

n"."rrariJr" f""/G.Lt. ,"u"

materialitzac¡ó.

Majors costos que poguess¡n derivar-se amb motiu de la real¡tzació de treballs
nocturns, en hores extraordináries o dies festius, necessaris per complir el Pla d'Obres

¡el termini acordat.
Resolució d'incidéncies que pugu¡n produir les obres en la mob¡litat en l'entorn degut
a fenómens naturals (pluges intenses, etc.) o als prop¡s treballs d'execució d'obra.
Danvs a tercers motivats d¡rectament en la forma d'execució de l'obra.

Tant el pressupost base de licitac¡ó com els preus unitaris de les diferents unitats
d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra municipal a executar, es
consideraran preus tancats a tots els efectes.
METODOTOGIA I PROCES D,OBRA

interfer¡r el mínim poss¡ble en l'activitat ordinária de l'escola. Per a tal f¡ i
abans d,¡n¡c¡ar les obres, es defin¡r¿ un protocol conjunt amb l'empresa adjudicatária ila
d¡recció de l,escola on quedará reflect¡t amb exact¡tud l'ámbit d'obra, accés dels operaris,
zones d'acopi, zones de cirrega idescárrega, limitacions d'horar¡s, etc'..
En general, s'haurá

contractista tindrá l'obligació d'informar puntualment a la DF ia Direcció de l'equ¡pament de
qualsevol inc¡déncia que pugu¡ afectar alfuncionament ordinari del centre.
El

4.

OBLIGACIONS TÉCNIQUES DEt CONTRACTISTA

01. El contract¡sta que resulti adjud¡catari haurá de facilitar abans de comengar l'obra el
quadre de dedicació prev¡st dels components que l'executaran i la distribució de les seves

responsabil¡tats. Aquest equ¡p no podrá ser substitu¡t durant el termini d'execució del
contracte sense I'autor¡tzació expressa de I'Ajuntament.
Des¡gnar un Cap d,obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i

el comportament del personal; també ha de fer d'enllaE amb els corresponents serve¡s
municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. El cap d'obra des¡gnat pel
contract¡sta, en compliment d'alló que preveu el Plec General, haurá de ten¡r la capac¡tat
técnica necessár¡a, que es concreta en:

o

Titulació mín¡ma d,eng¡nyeria/arqu¡tectura técn¡ca, amb un mín¡m d'experiéncia de 2
anys en execució d'obres.

si escau, el contractista s'obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.
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03.

Haurá de disposar, en nombre suficient, de quadres intermed¡s d'especialització i obrers

en els diferents of¡c¡s que hag¡n d'interven¡r en els treballs objecte del contracte.
L'Encarregat/s de les obres tindrá/n dedicació exclusiva per a les obres objecte del
Dresent contracte.
04. L'adjud¡catari d¡sposará d'equips

de treball amb tots els mitjans auxiliars,

eines,

maqu¡nária, materials, m¡tjans i elements de seguretat, m¡tjans per a desv¡ac¡ó de tr¿ns¡t ¡
senyalització ¡m¡tjans de transport, a¡xí com del personal auxiliar, necessaris per a la

correcta execució dels treballs.
05. El contract¡sta haurá de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execuc¡ó de

les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins itot en época de vacances. El
contractista disposará, a més, d'un equip permanent, ¡de la maqu¡nária i mitjans auxil¡ars
necessaris per a la real¡tzació de treballs urgents que requereixin una intervenc¡ó
¡mmed¡ata. Tota la maquinária ivehicle haurá de dur dist¡ntiu, mostrant el nom de
l'empresa adjud¡catár¡a del contracte, domicil¡ soc¡al, teléfon i rétol indicatiu de I'empresa
contractista adjudicatár¡a.
06. L'adjud¡catar¡ haurá de disposar d'un equ¡p d'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar

en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en
dies fest¡us, per a atendre les possibles incidéncies de qualsevol índole que es produeix¡n
derivades de I'execució de les obres objecte del contracte. Per a aquesta fi haurá de
disposar d,un mitjá de localització que permeti la immed¡ata activació dels dispos¡t¡us
d'emergéncia (comunicació permanent idirecta de telefonia móbil).
07. El contract¡sta haurá de presentar abans de comengar l'obra el preceptiu Pla de seSuretat
aixícom un Pla de Gest¡ó de res¡dus i una planificació de l'obra.

per a optimitzar I'espai públic ieliminar els aplecs intermedis, el contractista disposará
d'un local, de característ¡ques adequades i suf¡cientment próxim a l'obra, on albergará
I'oficina d'obra, el magatzem de petites eines, els vestuar¡s, menjador i serve¡s higi¿nics
del personal de l'obra.

No s'aplegará en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai
convenientment l¡m¡tat, dintre del tancament general de I'obra, per a aquest menester.
Així mate¡x, els materials d'excavació i demolició preferiblement es carregaran i

09.

transoortaran a abocador en el mate¡x moment de la seva generació.

10.

vetllará per les condicions de seguretat i protecció viária en les obres; pel
que haurá de complir en tot moment, les d¡sposicions legals que s'estableix¡n en aquest
sent¡t ¡seguir les ordres ¡instruccions que don¡ la Guárdia Urbana, els serveis T¿cn¡cs
El contractista
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d'aquest Municipi iel Coordinador de Seguretat iSalut de les obres. El contract¡sta
col.locará, al seu cárrec, els elements d'informació, protecció, seguretat, senyalització,
desviament de tránsit i Dubl¡citat dels treballs necessaris oer a la immed¡ata execució dels
treballs, d'acord amb la normativa de les administrac¡ons que ¡ntervinguin iespecialment
al oue es refere¡xen al desviament ¡talls de tráfic.
11. Complir la normativa municipal sobre med¡ ambient, comunicació ¡senyalitzac¡ó d'obres,

d'acord amb les directrius munic¡pals, i aniran al seu compte icárrec les despeses
derivades de la seva aplicació. En cas d'incompl¡ment, l'Ajuntament executará les
prescripcions de I'esmentada normat¡va i descomptará el seu import de la pr¡mera
cert¡f¡cac¡ó que s'expedeix¡ o de les segúents, si fos necessari.

t2. Dur a terme la vigiláncia ¡el respecte de les condicions de seguretat, medi amb¡ent i
protecció de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislació vigent, ¡aniran a cárrec seu les despeses corresponents.

de l'evolució dels treballs mitjanqant l'actualització del
cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta ínformació ha de ser

13. Informar amb carácter mensual

fac¡l¡tada de forma telemática per tal de ser publicada al web municipal.

t4.

contractista inic¡ará les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referéncies
pr¡ncipals. El replante¡g será sotmés a I'aprovació dels Serveis Técnics Municipals que
donaran I'autor¡tzació per a l'inici de les obres. En cas contrari, es d¡ctaran les oportunes
ordres per a la seva correcta execució, manten¡nt els treballs suspesos temporalment

lf.

La Inspecció Facultativa de les obres estará a cárrec de la Direcc¡ó de les Obres, Serveis
Técnics Municipals iel Coordinador de Seguretat iSalut, així com d'aquells técn¡cs que

El

designi I'Administrac¡ó.
-ttt.

la Direcció Facultat¡va (sempre que es parli de D¡recc¡ó Facultativa, es considerará
integrada a ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en
I'existéncia de vicis ocults de construcc¡ó en les obres executades, donará les ordres
oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per

S¡

reconéixer els treballs que supos¡ defectuosos. Les despeses generades aniran a cárrec del
contractista sempre que aquests assajos confirmin I'existéncia de vic¡s ocults. En cas
contrar¡ seran sat¡sfets per l'Admin¡stració.
Serve¡s Técnics Mun¡cipals, en cas de desobediéncia a les
seves ¡nstrucc¡ons, manifesta ¡ncompeténc¡a o negligéncia greu que compromet¡ o
oertorbi la marxa de les obres, podrá requerir al contractista perqué separi de l'obra als

77. La Direcció facultativa

o els

treballadors responsables de la pertorbació.
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18.

L'adjudicatari es responsab¡l¡tzará de la manca de respecte, de b mgñ¿8 f¿ducació o mal
tracte que el personal observi cap als veins, així com de produir soroll excessiu durant la
prestació dels serveis.

19.

Realitzar les preses provisionals ¡ les tanques d'obra,

i van a cárrec seu les despeses

corresoonents
Responsabil¡tzar-se de que les instal.lacions d'aigua, gas ielectricitat són executades per

instal'ladors autoritzats. A tal fi, cal que acredit¡n estar en possessió dels corresponents
títols exped¡ts per l'Administració competent.

2r. Tots els permisos i llicéncies necessar¡s per a l'execució de l'obra seran sol.l¡c¡tats,
gestionats itram¡tats per l'adjudicatari ial seu cárrec, excepte els relat¡us a expropiacions,
imposició de servituds respecte a organismes de l'Administrac¡ó illicéncies municipals i
tr¡buts locals
22. Fer-se cárrec de la redacció de

tots els documents (projecte, cert¡ficac¡ó ¡butlletins)

i

trámits necessar¡s per a la legalització de les instal.lac¡ons davant els Serveis d'lndústria de
la Generalitat de Catalunva. L'obra no es considerará conclosa f¡ns oue els esmentats
trámits no estigu¡n totalment realitzats.
23. El contract¡sta será responsable de la qual¡tat técnica de l'obra executada així com de les
conseqüéncies que es dedue¡xin per l'Administració o per a tercers de les om¡ss¡ons, els

errors, els métodes inadequats o les conclusions ¡ncorrectes en l'execució del contracte.
Es troben inclosos tots els treballs relat¡us a transport ¡ col.locac¡ó dels elements
relacionats anteriorment.

l'ent¡tat que realitz¡ el Control de Qualitats les desoeses
que aquests generin fins un máxim del t,5 yo del import d'execució mater¡al del
projectes, d'acord amb el programa que a l'efecte confeccionará la Direcc¡ó Técnica. Un
El contract¡sta haurá d'abonar a

cop ¡n¡c¡ades les obres, l'empresa responsable del control de qual¡tat, ll¡urará a la

DF

d'igual manera que al contract¡sta, tots aquells ¡nformes de proves iassa¡gs es realitz¡n.
Responsabilitzar-se de qué tots els elements metál.l¡cs de la instal.lació que estigu¡n a
I'abast tant dels transeünts com del personal que els hag¡ de manipular es connectin amb

presa de terra segons la Instrucció técnica complementária ITC-BT-018 del Reial Decret

842/2ú2, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotécn¡c de ba¡xa tens¡ó,

i

modificac¡ons posteriors.

PtEc DE coNDtctoNs rÉcNnuEs

Contracte d'obra corresponent a la "Memór¡a valorada per l'adequació de la pista
esportiva a l'lES Torras ¡ Bages a l'avinguda Can Serra 101 de l'Hospitalet."
Exoed¡ent:

¡\l!rn!:íen1 d€ 'llo!p t.rlet

H4l2018

Vicesecretari - secretari t¿cnic
de ta JGL

5.

QUATITATMEDIAMBIENTAL:OBLIGACIONSMEDIAMBIENTATSDETCONTRACTISTA

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de l'área metropol¡tana de Barcelona que

constitueixen l'ámbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, hor¡tzó 2020
(PAMQA 2020) ique conforma la Zona 1de qualitat del aire.
El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecc¡ó especial de

l'ambient atmosfér¡c té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l'aire per a les partícules
de diámetre inferior a 10 micres (PM10)

iel dióxid

de nitrogen (NO2) als nivells que determina

la legislació europea.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire preveu actuacions ambientals
addicionals per a aquestes situac¡ons, les quals s'anomenen s¡tuac¡ons d'ep¡sodi ambiental de
contaminació. Davant aquests ep¡sodis, el Departament de Terr¡tori ¡Sosten¡b¡litat procedeix
l'activació del protocol per contaminació atmosférica.

a

L'Ajuntament de l'Hospitalet est¿ redactant un protocol de prealerta, en el que establirá un
seguit de mesures com la de aturar ToTES LES OBRES, a les zones defin¡des com zona
d'Atmosfera Protegida del municipi (ZUAP), o la que es defineix¡ en el protocol.

front ep¡sodis d'alerta ¡ prealerta, l'Ajuntament de l'Hospitalet determina un conjunt
de mesures complementáries a les previstes per la Generalitat de catalunya relat¡ves a les
obres en execució. Aquestes mesures van orientades básicament a evitar la resuspensió de
partícules a l'a¡re, fet que representar¡a un increment de les concentracions d'aquestes i per
Per a fer

tant un emp¡tjorament de la situació. Les mesures susceptibles d'act¡vació són les se8üents:

-

ReBar amb a¡gua, fre¿tica allá no hi hagi subm¡n¡strament, les zones d'obra a cel

obert

o bé les que afectin a la via pública.

-

Extremar el compl¡ment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat.
Evitar les act¡v¡tats que generin pols a les obres.
Suspensió temporal

e immediata de les obres fins la desactivació del protocol per

contaminació atmosf¿rica, o prealerta en zones ZUAP
Altres mesures específiques segons la naturalesa ifase de l'obra, a def¡n¡r pel técn¡c
municipal responsable de l'obra ¡el Protocol definit per l'Ajuntament de l'Hospitalet

Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de l'activac¡ó
del Protocol de la Generalitat amb l'objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la
situació.
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l'Ajuntament relat¡u als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de
Catalunva.
Per tal de garantir l'apl¡cació d'aquestes mesures de qualitat amb¡ental, així com la resta de
mesures de caire med¡ambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels
residus de l'obra), a l'acta de replante¡g s'inclourá una persona responsable anomenada pel

l'empresa adjudicatár¡a com a responsable amb¡ental de la obra.
L'apl¡cació d'aquestes mesures complementaries será determ¡nada per l'Area Espai Públic,
Hab¡tatge, Urbanisme ¡ Sosten¡bilitat iserá comunicada pel técnic municipal responsable de
l'obra a la persona designada per l'empresa adjudicatár¡a. Aquesta persona será la responsable

davant l'ajuntament dels temes med¡ambientals relatius a l'execució de l'obra, durant tot el
termini d,execució. L'aplicació de les mesures ser¿ de carácter obl¡gator¡ iel seu ¡ncompl¡ment
podrá esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden est¡pulades al Plec de condicions
adm¡nistrat¡us.

temporal de l'obra, aquest temps es descomptar¡a del
termin¡ fixat al contracte, sense que aixó supos¡ cap penal¡tzació per part de l'Ajuntament'
El cas que fos necessária la suspensió

Davant l'aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrá reclamar per despeses
addicionals (tant materials com de ma d'obra) ni reclamar cap t¡pus de danys i perjudic¡s,
inclós en el cas de susoens¡ó temporal de l'obra.

El responsable ambiental de l'obra, des¡gnat per l'adjud¡catari, lliurará mensualment un
informe resum de totes les activitats realitzades a l'obra referents a la qualitat ambiental a¡xí
com de la gest¡ó de res¡dus realitzats durant el mes anterior amb espec¡al atenció respecte els
ep¡sodis de contam¡nació amb¡ental.

6.

CONTROL DOCUMENTAL: OBTIGACIONS

DE

CONTROT DOCUMENTAT

DET

CONTRACTISTA

6.1

control documental previ a l'execució de I'obra

Acreditació titulac¡ó Cap d'obra
Abans del inici de l,execució de les obres, s'haurá d'acreditar la capac¡tat técnica del cap
d'obra, segons l'assenyalat a l'apartat "Obligac¡ons técn¡ques del contractista", que es
concreta en:
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anys en execució d'obres.

6,2

Control documental durant I'execució de l'obra

Independentment del control de qualitat de l'obra relatiu al procés de supervisió per al
compl¡ment dels requisits normatius ide projecte i del control med¡ambiental desenvolupat a
l'apartat anterior, el contractista, en base a l'article 128 de la LCAP, haurá de ll¡urar tota la
documentació relac¡onada amb els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna
ountuac¡ó ialtres condic¡ons d'execució assenyalades al Plec de condic¡ons adm¡n¡stratives.

Així, el contractista haurá de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe
amb el títol "coNTRoL DocuMENTAL". El ll¡urament d'aquest document será imprescindible

per a procedir al pagament de la certificació

i

cont¡ndrá, com a mínim, el següent recull

documental:
subcontractació
S'haurá de lliurar la documentació relativa a subcontractació de l'obra següent:

.

L'emDresa contractista haurá d'aportar, relació detallada

de les empreses

subcontractistes o empreses submin¡stradores.

.

Ll¡stat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció
(en cas d'haver-se ofert a la l¡c¡tac¡ó).

6estió de residus
S'haurá de lliurar la documentac¡ó relativa a la gest¡ó de residus de l'obra següent:

.

Albarans, certificats ¡abonaments de taxes dels centres de rec¡clatge, de selecció i/o
diDósits autor¡tzats, de tots els residus generats a l'obra relatius a enderrocs,

moviment de terres a¡xí com els generats per l'obra nova'

6,3

Control documental per a la recepció de l'obra

préviament a la convocatór¡a de la recepció de I'obra, el Contractista facilitará a la DirecciÓ
facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent:

¡
.
PLEc DE

col.lecció de plánols AS-BUILT convenientment acotats i referenc¡ats en format
digital (DWG + cAD) d'acord amb les instruccions del Departament de cartograf¡a
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Memór¡a, en format digital (DOC + PDF) ¡ paper.
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Area d'Espa¡ Públic, Hab¡tatge, Urban¡sme ¡ sosten¡bil¡tat
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o
.

Legalitzac¡ons, referits a les ¡nstal'lac¡ons (si fos necessari)
¡ instal'lacions.
qual¡tat
i resultats dels assajos
Doss¡er de documentac¡ó referida al control de
corresponents al Pla de Control de Qual¡tat.

Relació d'empreses submin¡stradores de mater¡als

NO ES CONVOCARA LA RECEPCIó FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TÉCNICS DE L'NUNTAMENT,
HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIO APORTADA.

L'Hospitalet,

a

Aprovat per [a Junta de Govern Locai'
en sessió de

27 de juny de 2019

V¡cesecretari - secretari técn¡c
de ta JGL

La directora de serve¡s d'Espai Públic, Habitatge, urban¡sme ¡ sostenibilitat que subscr¡u,
informa que és procedent l'aprovació d'aquest Plec de condicions técn¡ques ien aquest sentit
així ho proposa a l'drgan competent.

Blanca At¡enza Gatnau

Directora de serveis d'Espa¡ Públ¡c, Hab¡tatge,
U r

ba

n
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