CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA
MERCANTIL EDDAB ARQUITECTURA SLP PER A LA PRESTACIÓ DEL LOT 1
(DIRECCIÓ D’OBRA) DEL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES OBRES DE
REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA FE,
52 DE SANT CELONI

A la data de la signatura electrònica

REUNITS :
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. RAÜL GARCIA RAMÍREZ, amb DNI número 47.806.119-K, en
qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb CIF número P-0820100-F, amb domicili
a la Plaça de la Vila, número 1, de Sant Celoni (Barcelona), codi postal 08470, en nom i
representació de dita corporació, en ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985
reguladora de les bases de règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit del secretari de la
Corporació Sr. SERGI RIBAS BELTRÁN, que dóna fe de l’acte.
I d’altra part, el Sr. EDUARD RODERO LÓPEZ, amb DNI número 43.532.350-C, en nom i
representació de la mercantil EDDAB ARQUITECTURA, SLP amb CIF número B-65.622.458,
domiciliada al carrer Sarriera, número 16, 1r 2a, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), codi
postal 08720, autoritzat per a aquest acte segons es desprèn de les dades que consten al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS :
1. L’edifici del carrer Santa Fe número 52, cantonada amb el carrer Torras i Bages números
10-12 de Sant Celoni és un equipament de planta baixa i 3 pisos, de propietat municipal,
en el que s’ubiquen actualment el Jutjat de Pau (planta baixa), l’Àrea de Seguretat Ciutadana
(planta baixa i part de la planta primera) i dos habitatges destinats a finalitats socials (planta
primera).
2. Les dependències de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, per la seva antiguitat i capacitat
limitada, no reuneixen les condicions necessàries per albergar el personal de l’àrea. La
manca d’espai no afavoreix el correcte exercici de les funcions policials, ni una adequada
atenció al públic.
3. Detectada aquesta necessitat, es va contractar amb l’arquitecte Eduard Riba de
Palau la redacció del projecte tècnic de reforma i rehabilitació de l’edifici.
4. El projecte redactat, amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de 763.819,20 € (base
imposable de 631.255,54 € + 21% d’IVA), va ser aprovat inicialment pel Ple municipal en
sessió de 28.01.2016 i, atès que en el termini d’exposició pública no es van formular
al·legacions, l’aprovació va quedar elevada a definitiva en data 01.04.2016.
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5. L’Àrea municipal de Medi Ambient i Territori disposa de tècnics amb la titulació i
competències adequades per a l’assistència tècnica de les obres, però la càrrega de treball
derivada de les obligacions municipals i la magnitud de l’actuació fan aconsellable que el
servei es contracti externament.
6. Així, la Junta de Govern Local, en sessió de 16.12.2021, va aprovar l’expedient per a la
contractació del servei d’assistència tècnica de les obres de reforma i rehabilitació de
l’equipament municipal del carrer Santa Fe número 52 Sant Celoni. L’expedient conté el Plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT)
que han de regular la contractació.
L’objecte del contracte es divideix en tres lots:
-

Lot 1: Direcció d’obra
Lot 2: Direcció d’execució de l’obra
Lot 3: Coordinació de seguretat i salut

7. El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, amb aplicació de diversos criteris de valoració automàtica.
8. La licitació s’ha anunciat al perfil del contractant i en el termini reglamentari, mitjançant
l’eina “Sobre digital”, s’ha rebut una única oferta per optar al lot 1 del contracte, la presentada
per Eddab Arquitectura SLP.
9. La Mesa de contractació, en sessió de 19.01.2022, va obrir el sobre digital de l’oferta
presentada, la va puntuar d’acord amb els criteris de valoració que s’indiquen a la clàusula 12
del PCAP, va comprovar que no havia de ser considerada presumptament desproporcionada
i la va classificar en primer i únic lloc amb un total de 70 punts sobre 100 possibles.
10. En conseqüència, la Mesa va emetre dictamen proposant a l’òrgan de contractació
adjudicar el lot 1 a la mercantil Eddab Arquitectura SLP, a qui es va requerir per a que aportés
la documentació que s’indica a la clàusula 19 del PCAP, amb l’advertiment que, de no fer-ho
així, s’entendria que retirava la seva oferta.
11. En data 21.01.2022, i dins el termini previst, la mercantil Eddab Arquitectura SLP ha
presentat, a través de la seu electrònica municipal, diversa documentació per complir amb el
requeriment de la Mesa de contractació, entre la qual la garantia definitiva per import
equivalent al 5% del preu d’adjudicació del lot, IVA no inclòs.
12. Des dels serveis administratius de la Secretaria municipal s’ha verificat també que la
mercantil es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Celoni.
13. En data 02.02.2022 la Mesa de contractació va emetre dictamen en el sentit de qualificar
la documentació presentada per la mercantil i entendre que ha donat compliment als requisits
de la clàusula 19 (Adjudicació) del PCAP que regula la contractació.
14. La Junta de Govern Local, en sessió de data 10.02.2022, ha adjudicat a Eddab
Arquitectura SLP el contracte per a la prestació del lot 1 (Direcció d’obra) del servei
d’assistència tècnica de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del
carrer Santa Fe número 52 Sant Celoni, d’acord amb l’oferta presentada i les millores incloses
en la seva proposició.
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En base a aquests antecedents, ambdues parts convenen, en qualitat d’adjudicador i
adjudicatari, la formalització del contracte en el present document administratiu i

PACTEN :

Primer.- La mercantil Eddab Arquitectura SLP es compromet a la prestació del servei de
direcció de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del carrer de Santa
Fe, 52 de Sant Celoni, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars reguladors de la contractació, aprovats per la Junta de Govern
Local en sessió de 16.12.2021, documents que el contractista accepta plenament i de la qual
cosa en deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat.
Segon.- La durada del contracte s’adaptarà a la durada real de l’obra, estimada en quinze
(15) mesos d’acord amb les previsions del projecte que descriu l’obra.
Tercer.- Més enllà de l’equip i dedicació mínims que preveuen els plecs reguladors del
contracte, Eddab Arquitectura SLP es compromet a complir els compromisos que figuren a la
seva oferta:
-

Persona responsable de la direcció de l’obra: Eduard Rodero López, arquitecte i
arquitecte tècnic
Adscripció d’un tècnic complementari: David Agustín Pardo, arquitecte i
arquitecte tècnic

Quart.- En contraprestació del servei, l’Ajuntament de Sant Celoni abonarà a Eddab
Arquitectura SLP la quantitat de 16.528,92 €, IVA no inclòs, de la següent forma:
-

-

El 70% (11.570,24 €, IVA no inclòs) es distribuirà de forma proporcional a les
certificacions d’obra.
El 20% (3.305,78 €, IVA no inclòs) s’abonarà al finalitzar l’obra, quan es lliuri la
documentació que reflecteixi l’estat final d’obra, la corresponent a l’activitat i els
possibles permisos o informes sectorials, si són necessaris.
El darrer 10% (1.652,90 €, IVA no inclòs) s’abonarà a la finalització del termini de
garantia de l’obra i un cop informada favorablement la devolució de la garantia al
contractista i l’extinció d’altres obligacions d’aquest pel que fa a la conservació de
l’obra.

Cinquè.- L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar aquest contracte
administratiu i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, podent modificar-lo per
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels
límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats per la normativa vigent en matèria de
contractació pública.
Sisè.- El contracte es regirà per aquests pactes, pel Plec de clàusules administratives
particulars i pel Plec de prescripcions tècniques que s’adjunten, així com per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, normes totes elles que accepta el
contractista i a les quals se sotmet.
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Així ho atorguen i, per a la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest
contracte.
L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez

Eddab Arquitectura SLP
Eduard Rodero López

En dóna fe:
El secretari municipal,
Sergi Ribas Beltrán
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES,
DIRECCIÓ D’EXEUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REFORMA I
REHABILITACIÓ PARCIAL D EL’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL C. STA. FE, 52 C. TORRAS I BAGES, 10-12

1.

Objecte i abast

L’objecte d’aquest document és identificar i definir les responsabilitats, les funcions, els objectius i les
tasques mínimes a exercir per part dels tècnics que formaran la direcció facultativa de les obres designats
com a Director d’Obra, Director d’execució d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de
les obres d’edificació promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni i corresponents al projecte:
REFORMA I REHABILITACIÓ PARCIAL DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL C/ SANTA FE, 52 – C/
TORRAS I BAGES, 10-12 DE SANT CELONI
Les responsabilitats, funcions i tasques mínimes definides no han de considerar-se en cap cas limitatives
sinó que s’hauran de complementar amb els aspectes desenvolupats per les corresponents normatives
aplicables, els bons usos i costums de la professió.
Aquest plec serà d’obligat compliment per l’empresa i/o els tècnics designats adjudicataris del present
contracte.
És objecte del present plec de prescripcions tècniques la contractació per LOTS dels següents serveis:
LOT 1. DIRECCIÓ DE L’OBRA
LOT 2. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
LOT 3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ
Per cada LOT, l’objecte del contracte té caràcter unitari, essent cadascun dels serveis enunciats una
fase específica de l’encàrrec.
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits podrà presentar oferta per la participació en
tots els lots. Malgrat això, l’adjudicació dels LOTS 1, 2 i 3 podrà recaure sobre la mateixa persona jurídica
però no sobre la mateixa persona física. Per això, en el cas de persones jurídiques, els licitadors hauran
de presentar junt amb la seva oferta un nomenament de tècnic segons model adjunt en el plec de clàusules
administratives. Si una mateixa persona física és proposada com a adjudicatari en els dos lots, aquesta
podrà escollir quin dels dos lots prefereix i l’adjudicació de l’altre lot recaurà sobre el segon classificat.
2.

Variacions i modificacions

30/11/2021

Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les correccions, i ampliacions de detall de la
documentació gràfica i del pressupost que l’adjudicatari es vegi obligat a introduir per una correcta execució
del projecte aprovat.
Es consideren incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte en els supòsits
establerts per l’article 205 de la LCSP.
Es consideren igualment incloses en l’objecte del contracte totes les feines directament relacionades amb
la direcció facultativa de les millores que s’introdueixin en el procediment de contractació de l’obra, cas
d’existir-ne.
3.

Durada del contracte

La durada del contracte estarà vinculada a la durada de l’obra objecte de direcció i serà diferent per a cada
lot, segons el que s’especifica a continuació:

Francesc Peña Busquets
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3.1 LOT 1-2-3. Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut
en fase d’execució.
La durada dels LOT 1-2-3 s’ajustaran a la durada prevista al contracte o bé a la durada de les obres. Durant
aquest període el Director de l’Obra exercirà les seves funcions completes de direcció, vigilància i control
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de les obres. Una vegada acabada l’obra, el Director de l’Obra haurà de donar servei a l’Ajuntament per
tal de poder tancar completament el contracte incloent de manera específica els treballs relacionats amb
la liquidació de l’obra, la verificació final dels treballs, la gestió del projecte d’estat final de les obres (asbuilt) i les gestions amb els diferents organismes per a obtenir els informes favorables a la recepció de les
obres. La coordinació de seguretat i salut inclourà la coordinació de les actuacions de repassos i verificació
final dels treballs.
Així, el termini del contracte és aquell comprés entre la data de la seva signatura i la data de la liquidació
del contracte de l’obra, incloses les possibles pròrrogues que puguin ser aprovades per l’òrgan de
contractació.
La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb el
que estableix l’article 243 de la LCSP. Dins del termini de quinze dies abans del compliment d’aquest
termini, l’adjudicatari, haurà de presentar un informe sobre l’estat de les obres. En cas que aquest informe
no sigui favorable i no tingui efectes alliberadors de les obligacions del contractista de l’obra i, sempre i
quan els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de l’edifici,
l’adjudicatari ho farà constar en el seu informe i proposarà un termini per esmenar dites deficiències.
Es considerarà que l’adjudicatari haurà finalitzat els treballs corresponents a aquesta fase en el moment
en què l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació del contracte de l’obra.
4.

Obligacions del contractista

4.1 LOT 1-2. Direcció d’obra DO i direcció d’execució de l’obra DEO
L’adjudicatari del contracte haurà de tenir la titulació d’arquitecte (DO), arquitecte tècnic, aparellador,
enginyer de l’edificació (DEO), d’acord amb l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’Ordenació de l’Edificació.
En cas de tractar-se d’una persona jurídica, haurà de ser una societat professional degudament col·legiada
en el col·legi professional corresponent.
L’adjudicatari serà necessàriament el director de l’obra o director d’execució en cas de tractar-se d’una
persona física.
En cas de tractar-se d’una persona jurídica, el director de l’obra o Director d’execució serà necessàriament
un dels socis o empleat de la societat, amb titulació d’arquitecte o arquitecte tècnic-enginyer d’edificació.
4.2 LOT 3. Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
L’adjudicatari del contracte haurà de ser un tècnic competent i haurà de tenir la titulació d’arquitecte,
arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació, enginyer o enginyer tècnic, tal com determina la
disposició addicional quarta de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, d’acord amb les seves competències i
especialitats, així com l’acreditació de Coordinador de seguretat Perfil Tècnic Europeu o Tècnic superior
de prevenció de riscos en seguretat en el treball.
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En cas de tractar-se d’una persona jurídica, haurà de ser una societat professional degudament col·legiada
en el col·legi professional corresponent.
L’adjudicatari serà necessàriament el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució en cas de tractarse d’una persona física. En cas de tractar-se d’una persona jurídica, serà necessàriament un dels socis
o empleat de la societat, amb titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació,
o enginyer tècnic o superior.

Francesc Peña Busquets
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5.

Objectius

L’equip tècnic-facultatiu adjudicatari del servei, a banda de les pròpies funcions assignades, per tal
d’optimitzar la gestió de les obres en benefici de l’ interès públic, tindran per objectiu:
Exercir les seves funcions amb l’objectiu d’aconseguir que els materials i els processos emprats a
l’obra són els adients i s’executen de forma correcta d’acord a l’objecte funcional del projecte, amb la
màxima garantia de durabilitat i cercant el bon manteniment durant la seva vida útil.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu d’aconseguir que les obres s’executin dins del termini
establert en el contracte d’obres o reduint-lo sempre que no comprometi altres objectius definits i la
necessària coordinació amb els períodes d’ús escolar.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu d’aconseguir que les obres suposin la menor despesa
possible sense comprometre ni l’objecte de l’obra ni els altres objectius.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu de minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al territori i
els seus usos habituals durant l’execució de les obres promovent i col·laborant en les tasques de
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comunicació de les obres.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental de les obres en
referència als diferents vectors com contaminació, residus, consums, natura, etc.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu de que aquestes es facin en les millors condicions possibles
de seguretat i salut als treballadors i tercers afectats.
Exercir les seves funcions amb l’objectiu de que l’Ajuntament disposi de tota la informació necessària
amb veracitat i terminis adients per tal d’optimitzar la gestió de l’obra.
6.

Funcions i obligacions

6.1 El director d’obra
El director de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de
les obres en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte
que les defineix, la llicència d’edificació i/o altres autoritzacions preceptives i condicions del contracte, amb
l’objectiu d’assegurar la seva adequació a la finalitat prevista. Exercirà també com a responsable del
contracte d’acord amb article 62 de la LCSP.
El director d’obra dirigirà els treballs del contractista mitjançant les ordres i comunicacions que estimi
oportunes, aprovant i assumint les propostes de processos, recursos i organització d’execució de les obres,
així com l’obra executada. Té la potestat i obligació de la interpretació del projecte, resolució d’indefinicions
i establir les relacions necessàries amb tercers i amb l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposa l’article 62.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el director d’obra exercirà les facultats del
responsable del contracte indicades a l’article 62.1 de la mateixa Llei:
Supervisar-ne l’execució
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització
correcta de la prestació pactada
Son obligacions del director de l’obra:
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Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte i complir les
condicions exigibles per a l’exercici de la professió. En el cas de persones jurídiques, designar el tècnic
director de l’obra que tingui la titulació professional habilitant.
Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura projectades a les
característiques geotècniques del terreny.
Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar en el Llibre d’ordres i assistències
les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.
Elaborar a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte,
que vinguin exigides per l’obra sempre que les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives
contemplades i observades en la redacció del projecte.
Subscriure l’acta de replanteig o inici de l’obra i el certificat final d’obra, així com conformar les
certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que siguin
preceptius. En aquest punt és molt important el control econòmic de les obres mitjançant les certificacions
perquè no es produeixin desviaments econòmics de la mateixa.
Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per entregar-la al promotor, amb els
visats que en el seu cas siguin preceptius.
Assistir a l’Ajuntament en les seves relacions amb el contractista adjudicatari de l’execució de les
obres, en tot allò que faci referència a la mateixa, fins i tot durant el termini de garantia de l’obra dins a la
seva liquidació definitiva.
Dins del termini de quinze dies abans del compliment d’aquest termini, l’adjudicatari, a haurà de
presentar un informe sobre l’estat de les obres. En cas que aquest informe no sigui favorable i no tingui
efectes alliberadors de les obligacions del contractista de l’obra i, sempre i quan els defectes observats
siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús de l’edifici, l’adjudicatari ho farà constar en el
seu informe i proposarà un termini per esmenar dites deficiències.
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Així mateix el Director d’Obra vetllarà perquè el Contractista executi les obres de la manera correcta, disposi
els recursos necessaris, i empri els materials adequats d’acord a les prescripcions del projecte, les bones
pràctiques i la normativa aplicable mitjançant la vigilància i control de les mateixes donant les corresponents
ordres per evitar, i en últim punt corregir, els defectes.
El Director d’Obra recopilarà tota la informació necessària per tal de conformar la definició de l’estat final
de l’obra amb el grau de detall i veracitat adient, a través del as-built, i amb l’ajuda del DEO.
El Director d’Obra serà corresponsable de les definicions tècniques del Projecte i mitjançant la seva direcció
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valida i avala tècnicament l’obra executada.
El Director d’Obra, a més a més, serà l’encarregat de coordinar l’equip tècnic – facultatiu i serà el
responsable del contracte d’acord amb la LCSP.
6.2 El Director d’execució de l’obra
El director de l’execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció
tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la
qualitat d’allò edificat.
Son obligacions del director d’execució de l’obra:
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles
per a l’exercici de la professió. En aquest cas: arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació.
Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assaigs i proves
precises i portant a terme el control de qualitat segons estableix la legislació.
Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i les instruccions del
director d’obra.
Consignar en el llibre d’ordres i assistències les instruccions precises.
Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, així com elaborar i subscriure
les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades. En aquest punt és molt
important el control econòmic de les obres mitjançant les certificacions perquè no es produeixin
desviaments econòmics de la mateixa, en suport al DO.
Col·laborar amb els restants agents l’elaboració de la documentació de l’obra executada, aportant els
resultats del control realitzat.
Col.laborar amb la DO per a recopilar tota la informació necessària per tal de conformar la definició
de l’estat final de l’obra amb el grau de detall i veracitat adient, a través del as-built que porta a terme
directament la DO.
Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director d'obra.
Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament
amb la DO.
Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (codi tècnic de l'edificació) l'arquitecte tècnic
en condició de DEO haurà de dur a terme i documentar els controls següents:
-el control de recepció a l'obra dels productes, dels equips i dels sistemes que es subministren a
l'obra.
-el control d'execució de l'obra.
-el control d'obra acabada.
6.3 El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra
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El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra serà el tècnic competent integrat en la
direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques descrites a
l’article 9 del Real
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció. Així, serà obligació del coordinador de seguretat i salut:
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. Amb aquest objecte, el
Coordinador haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions tècniques i d’organització
que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i objectius dels contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular,
en les tasques o activitats al fet que es refereix l'article 10 del RD 1627/1997.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de
la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra.
Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra, actuant preventivament.
Planificar la seguretat i salut de l’obra.
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7.

Tasques a realitzar

7.1 Direcció d’obra
El Director de l’obra serà l’enllaç entre tots els membres d’equip de direcció facultativa, col·laboradors,
empresa constructora i l’Ajuntament, i responsable del Contracte d’acord amb article 62 de la LCSP.
Les tasques que com a mínim ha de realitzar el Director d’Obra són aquelles que li són encomanades, dins
de la seva competència (regulades per la LOE, CTE, LCSP i legislació vigent) i es concreten en els
següents punts:
1.

Direcció d’obra

El director d’obra haurà de:
Signar, conjuntament amb els Directors d’Execució, les actes sobre el replanteig, començament i
desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i Certificat de Final d’Obra.
Programar i realitzar visites d’obra amb tots els agents implicats en l’execució de les obres
(constructora, direcció facultativa i responsable tècnic de l’Ajuntament).
Aixecar actes de totes les reunions i visites d’obra, on quedi constància de les activitats i incidències
de l’obra en aquest període i vetllar per que aquestes siguin enviades i conformades per tots els assistents
i, en concret, al responsable tècnic de l’Ajuntament. Tindrà cura de deixar anotades totes les ordres d’obra,
tant gràfiques com escrites en el Llibre d’Ordres.
Elaborar un informe mensual on es detallarà el desenvolupament de les obres i els resultats del
seguiment realitzat de les mateixes. Aquest informe es lliurarà a l’Ajuntament juntament amb la certificació
d’obra mensual. L’informe tindrà el contingut mínim següent:
Anàlisi de l’acompliment del Pla de treball, així com la seva actualització en cas de desviacions, amb
les mesures a adoptar per la seva correcció i acompliment dels terminis previstos .
Resum de la Relació Valorada a l’origen tancada del mes anterior.
Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d’obra.
Possibles anomalies detectades als assaigs de control de qualitat i les possibles mesures
correctores a aplicar.
Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra.
2.

Liquidació obra

El director de l’obra conformarà les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra
executades.

30/11/2021

3.

Documentació final d’obra

El Director de l’Obra juntament amb l’equip de direcció d’execució, subscriurà el certificat final d’obra.
El director d’Obra redactarà i lliurarà el Llibre de l’Edifici, responsabilitzant-se de la recopilació de
documentació a redactar pels altres agents que intervenen a l’obra i de la redacció dels apartats que li
siguin atribuïts.
El contingut del Llibre de l’Edifici serà:
I.
Quadern de Registre (QR)
II.
Document d’Especificacions Tècniques (DET) que inclou entre d’altres el Manual d’ús i manteniment
i el document refós de final d’obra (as-built)
III. Arxiu de documents (AD).
El document serà lliurat a l’Ajuntament en format pdf i editable (dxf, dwg,...) en el moment de la recepció
de l’Obra.
4.

Liquidació del contracte d’obra

El Director d’Obra haurà de gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de projecte, execució
o deficiència de materials durant el període de garantia de les obres i haurà d’informar posteriorment de
l’estat de les obres passat el període de garantia per si és procedent el retorn als contractistes de la
garantia econòmica.
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7.2 Direcció d’execució de l’obra
El director d’execució és el responsable de la direcció, organització i impuls de l’execució material de les
obres, tenint cura del seu control pràctic d'acord amb el Projecte que les defineix, amb les normes i regles
de la bona construcció i amb les instruccions del Director d’Obra; aportant els seus coneixements i
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experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en allò
referent a l'estabilitat de l'obra, a l'ús a què està destinada, a l'economia general i al termini d'execució.
Les tasques que com a mínim ha d’executar el Director d’execució d’obra són aquelles que li són
encomanades, dins de la seva competència (regulades per la LOE, CTE i legislació vigent) i es concreten
en els següents punts:
1.

Direcció d’execució d’obra

El director d’execució de l’obra haurà de:
Signar, conjuntament amb el Director d’Obra, les actes sobre replanteig, començament i
desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, Llibre d’Ordres i Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a
més, el relatiu al pla d’assaigs i al seu compliment.
Assistir a les visites d’obra programades pel Director de les obres. Com a mínim es realitzarà una
visita d’obra a la setmana.
Inspeccionar els materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, anàlisis i
documents d'idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord amb la sistemàtica de control de qualitat
aprovada, informant a l’Ajuntament i el Director d’obra de les incidències esdevingudes i la forma de
solucionar-les.
Supervisar i controlar la posada a l'obra de cada una de les seves unitats, comprovant les dimensions
i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el Contractista, de la documentació
de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.
Col·laborar amb el Contractista en la definició del Pla de Treballs.
Realitzar el seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el pla de treballs aprovat; establint
amb el Director d’Obra i l’Ajuntament les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment
o incidència.
Amidar, tancar i liquidar les unitats d'obra, confeccionar relacions valorades, d'acord amb les
condicions establertes en el Projecte i establiment de les relacions quantitatives dels materials que s'han
d'emprar a l'obra.
Fixar els detalls de la definició de l’Obra i la seva execució a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.
El Director d'execució de l’Obra serà sempre l’interlocutor del Contractista, per a tot tipus de
propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions que li són
pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o l’Ajuntament.
En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites,
ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient,
donant compte a l’Ajuntament i al Director d’Obra de les mesures adoptades i dels motius per prendreles.
La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el Director
d’Obra en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la necessitat o conveniència de les quals
s'observi durant l'execució d'aquestes.
Lliurar al Director de l’Obra la informació en referència a l’execució de l’obra, amb els resultats de
control de qualitat efectuat, els problemes apareguts i la forma de solucionar-los, per tal que aquest redacti
els informes mensuals.

30/11/2021

2.

Llibre de l’Edifici

El Director d’execució de l’obra facilitarà tota la documentació que li sigui requerida pel Director d’Obra per
tal que aquest redacti el Llibre de l’Edifici.
3.

Control de qualitat

Abans del començament de l’Obra, el Director d’execució de l’Obra, desenvoluparan el Pla d’Assaigs, del
que resultarà un llistat amb el nombre d’assaigs de cada tipus a realitzar (que s’haurà d’ajustar al
pressupost contemplat en projecte).
7.3 Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra
El Coordinador de Seguretat i Salut gaudirà de les més àmplies facultats per a poder complir amb la
màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97.
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Per aquest motiu el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats.
El Coordinador, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de participar en
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les decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat tinguts en
consideració els principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que
són competència de la resta de la Direcció facultativa.
Les tasques concretes del Coordinador de Seguretat i Salut, seran:
Estudiarà el projecte executiu i dels riscos de les tasques a desenvolupar.
Participarà en les reunions d’inici d’Obra.
Assistir a les visites d’obra programades pel Director de les obres. Com a mínim es realitzarà una
visita d’obra a la setmana.
Comprovarà la Comunicació d'obertura del Centre de Treball.
Revisarà i aprovarà el Pla de Seguretat i Salut. És responsabilitat del Coordinador aprovar totalment,
parcial o de forma condicionada el Pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués,
aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en forma d’annexes. Els informes
d’aprovacions seran facilitats a l’Ajuntament per tal de poder aprovar definitivament el Pla de Seguretat
o les possibles modificacions o annexes.
Planificarà de la coordinació en fase d’execució. El Coordinador organitzarà la coordinació d’activitats
empresarials d’acord amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
Organitzarà reunions de seguretat, per donar a conèixer tots els aspectes en referència a la seguretat
i salut de l’obra a tots els agents intervinents.
Organitzarà i coordinarà la Gestió d’emergències. Organitzar el sistema d’actuació, amb totes les
empreses, en cas d’accident perquè s’activin els plans d’emergència, evacuació i primers auxilis.
Coordinarà els plans d’emergència de les diferents empreses i coneixerà els interlocutors dels plans
d’emergència.
Obtindrà el Llibre d’Incidències i determinarà les formes d’accés a ell, tindrà cura del llibre
d’incidències i farà les anotacions de seguiment d’acord amb allò establert al Pla de Seguretat i Salut.
Emetrà informes mensuals de seguiment de la Seguretat i Salut i els quals facilitarà a l’Ajuntament i
en copia a la direcció facultativa.
Realitzarà el seguiment i vigilància del compliment de l’establert en el Pla de Seguretat i Salut i
garantirà que s’apliquin els principis de l’acció preventiva. El Coordinador haurà de coordinar les activitats
de l’obra per a garantir que els contractistes i, si s’escau, els subcontractistes i treballadors autònoms
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de l’obra i,
en particular, a les tasques o activitats específiques o principis generals aplicables durant l’execució de
l’obra.
Realitzarà comprovacions sobre el compliment per part del Contractista principal del que disposa la
Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció. El Coordinador de Seguretat i Salut
controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les empreses contractistes i
subcontractistes presents a l’obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a l’obra abans del seu accés a
la mateixa.
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La documentació a revisar serà, com a mínim:
TC1 i TC2 (o document actual equivalent) on figuri inscrit el treballador.
Certificat d’aptitud mèdic del treballador.
Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de
treball segons determini la normativa vigent (inclòs Conveni). En el seu cas també s’haurà d’aportar
específica de treballs en alçada, emergències, espais confinats, etc.
Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos
específics de l’obra.
Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines eines.
Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel seu
ús.
Designació de Recursos preventius.
Un cop revisada la documentació i trobada correcta el Coordinador procedirà a autoritzar l’accés del
treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra.
Realitzarà comprovacions sobre el compliment per part del Contractista dels deures d’afiliació i alta
a la seguretat social del seu personal i del personal que subcontracti amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.
Farà anotacions al Llibre de Subcontractació de l’obra en referència a les anotacions realitzades en
el Llibre d’Incidències relatives a cadascun dels Contractistes i Subcontractistes.
Realitzarà inspeccions tècniques d’obra (programades o no) i participar en les visites programades
amb la resta de Direcció d’Obra i l’Ajuntament.
El Coordinador haurà de paralitzar l’obra totalment o parcialment, en cas de risc greu o imminent per
a la seguretat i la salut dels treballadors i comunicar-ho immediatament a la Inspecció de Treball, a la
Direcció facultativa de la qual forma part, als contractistes, als subcontractistes afectats i als representants
dels treballadors.
Actuacions diverses en cas d’accident, com ara investigació d’accidents, col·laboració amb la
Inspecció de Treball, informes, etc.
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8.

Organització del contracte

8.1 Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament
Per a exercir les seves funcions l’Ajuntament facilitarà al Director de l’Obra i resta de tècnics facultatius la
següent documentació, si existeix:
El projecte constructiu
-

Informes tècnics de revisió del projecte
Contracte d’obres entre l’Ajuntament i el contractista
Oferta del contractista adjudicatari de les obres
Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament
Altra documentació discrecional

8.2 Relacions amb l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Celoni comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a tots els tècnics adjudicataris
del servei (director d’obra, directors d’execució i coordinador de seguretat i salut) el tècnic representant de
l’Ajuntament i que serà l’interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin generar
durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. De manera general, el tècnic
interlocutor amb l’Ajuntament serà el Director d’Obra qui té assignada la tasca de coordinació de l’equip
tècnic-facultatiu i de responsable del contracte.
El Director d’Obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament mitjançant els
diversos models de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu
electrònic amb correu de resposta.
De la mateixa manera l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al Director d’Obra utilitzant els
mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a
l’Ajuntament per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del tècnic de l’Ajuntament.
8.3 Relacions amb el contractista
Els tècnics facultatius podran utilitzar diversos mitjans de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del Contracte tot i que caldrà reflectir i
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents Actes, Informes, Llibres d’ordres i assistències,
Llibres d’incidències, etc. segons correspongui.
En cas d’urgència o discrepància per part del Contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons.
Els aspectes sensibles es posaran en còpia del responsable de l’Ajuntament o en qui aquest delegui.

30/11/2021

8.4 Aclariments i informacions complementàries
En el decurs de l’execució de l’obra, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament. 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 l’execució de l’obra, donat que és obligació de l’adjudicatari dirigir els treballs sense més
aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta
de documentació que forma part del contracte.
8.5 Seguiment i control dels treballs
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del contracte corresponen
Responsable del Contracte designat per l’Ajuntament, en aquest cas el DO.

al

Francesc Peña Busquets
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9.
Autoria dels treballs
L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari 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 de les modificacions del projecte,
si s’escauen.
Donada la naturalesa del contracte l’adjudicatari tindrà la titulació requerida en cada cas i estarà
degudament col·legiat. En cas que l’adjudicatari sigui un persona jurídica, haurà de justificar la seva
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constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual sigui la prestació de serveis directament
relacionats amb la professió i estarà igualment degudament col·legiada. El tècnic facultatiu serà el mateix
adjudicatari del contracte en cas de tractar-se d’una persona física. En cas de que l’adjudicatari sigui una
persona jurídica serà un dels membres de la societat professional amb la titulació i solvència requerida.
10. Signatura i dates
Pel que fa a les tasques de direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i de coordinació de seguretat i salut,
caldrà que l’adjudicatari presenti, abans de la signatura del contracte, l’assumeix i/o designacions
corresponents de tots els tècnics que integraran la direcció facultativa.
La documentació requerida i que formen part de l’objecte del contracte anirà signada pel tècnic facultatiu
corresponent segons allò descrit en el present plec.
Es dataran tots els documents objecte del contracte que calgui presentar davant de l’òrgan de contractació,
expressant el lloc, dia, mes i any de redacció.
11. Compliment del contracte
L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest Plec per part dels tècnics facultatius
adjudicataris del servei podrà portar a terme l’aplicació de penalitzacions per part de l’Ajuntament sobre
l’empresa o professional adjudicatari del servei.
Si l’adjudicatari incompleix reiteradament, un cop comunicades les deficiències a esmenar, 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.
12. Responsabilitats per errades en la prestació del servei
D’acord amb allò establert a la legislació vigent en matèria de contractació, seran responsabilitat de
l’adjudicatari els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament o a tercers durant l’execució o l’explotació de les
obres, pels errors materials, omissions i/o infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin
imputables, excepte en cas que els defectes siguin per causa de vicis ocults o causes sobrevingudes.
13. Propietat dels treballs
Tots els estudis i documents elaborats en aquest encàrrec seran propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni,
el qual podrà reproduir-los i divulgar-los total o parcialment, i fer-ne l’ús que consideri més convenient.
14. Pressupost base de licitació

30/11/2021

El pressupost base de licitació sense IVA és de 42.030,46 € distribuïts per lots de la següent manera:
Lot 1. Direcció d’obra DO :
18.450,00 €
Lot 2. Direcció d’execució d’obra DEO
18.705,46 €
Lot 3. Coordinació de seguretat i salut CSiS
4.875,00 €
Aplicant l’IVA corresponent el pressupost base de licitació inclòs l’IVA és de 50.856,86 € distribuïts per
lots de la següent manera:
Lot 1. Direcció d’obra DO :
22.324,50 €
Lot 2. Direcció d’execució d’obra DEO
22.633,61 €
Lot 3. Coordinació de seguretat i salut CSiS
5,898,75 €

Francesc Peña Busquets
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15. Terminis d’execució màxims i pròrroga
El termini per als tres lots s’adaptarà a la durada real de l’obra, estimada en quinze mesos d’execució
efectiva, més un termini màxim de fins a tres mesos per a la seva liquidació. No es preveuen pròrrogues.
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Lot 1-2-3 Direcció d’obra, direcció d’execució de l’obra i coordinació de seguretat en fase d’execució.
La durada s’ajustarà a la durada real de les obres, prevista en 15 mesos d’execució efectiva. Durant aquest
període el director de l’obra exercirà les seves funcions completes de direcció, vigilància i control de les
obres.
Una vegada acabades les obres el director de l’obra haurà de donar servei a l’Ajuntament per tal de poder
tancar completament el contracte incloent de manera específica els treballs relacionats amb la liquidació
de l’obra, la verificació final dels treballs, la gestió del projecte d’estat final de les obres (as-built) i les
gestions corresponents amb organismes i companyies de serveis.
La liquidació del contracte es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia de l’obra. D’acord amb
la LCSP dins el termini de quinze dies abans del compliment d’aquest termini l’adjudicatari haurà de
presentar un informe sobre l’estat de les obres i la conveniència o no de l’alliberament de les seves
obligacions.
16. Lloc de lliurament
Les obres s’executaran a l’edifici municipal de C/ SANTA FE, 52 – C/ TORRAS I BAGES, 10-12 DE SANT CELONI
17. Forma de pagament
El pagament d’aquest contracte es realitzarà d’acord amb el següent: Lot 1-2
Direcció d’obra i direcció d’execució de l’obra
1r 70% del total distribuït de forma proporcional a les certificacions d’obra.
2n 20% al lliurament de la documentació que reflecteixi l’estat final d’obra, la corresponent a l’activitat i
els possibles permisos o informes sectorials al finalitzar l’obra.
3r 10% a la finalització dels termini de garantia de l’obra que s’executa i un cop informada favorablement
la devolució de garanties d’obra i l’extinció d’altres obligacions del contractista de l’obra pel que fa a la
seva conservació.
Lot 3. Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra
1r Un 80% del total distribuït de forma proporcional a les certificacions d’obra. 2n Un
20% al lliurament de la documentació final d’obra.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica

Francesc Peña Busquets
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L’Arquitecte Tècnic Municipal
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’ OBRA, DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA
FE, 52 I CARRER TORRES I BAGES, 10-12 DE SANT CELONI

I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
Son objecte del present contracte els serveis de direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i
de coordinació de seguretat i salut de les obres de Reforma i Rehabilitació de l’equipament
municipal del carrer de Santa Fe, 52 i carrer Torras i Bages, 10-12, d’acord amb el projecte
redactat per Eduard Riba de Palau i aprovat pel Ple Municipal de 28.01.16.
L’objecte del present contracte es susceptible de dividir en els següents Lots:
LOT 1. DIRECCIÓ D’OBRA (DO)
LOT 2. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (DEO)
LOT 3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ (CSiS)
Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) i a la Classificació
Estadística de Productes per Activitats (CPA) són els següents:
- Codi CPV:71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
-Codi CPA: 74.20.23 Otros servicios de arquitectura
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la prestació que es pretén
contractar, així com la insuficiència de mitjans consten justificats en la memòria de
contractació elaborada per l’arquitecte municipal.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&
2. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de clàusules administratives
(en endavant PCAP) i pel PPT, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

Albert Puig Tous
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Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del
contractant a través de l’adreça següent:
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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
 RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
 RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues disposicions anteriors.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de Dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de Dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present PCAP i del PPT, els següents documents,
que tindran el caràcter d’essencials:
 La proposició presentada pel licitador.
 El document on es formalitzi el contracte.
La naturalesa jurídica d’aquest contracte és la d’un contracte típic de serveis, regulat en el
Capítol V del Títol II del Llibre II LCSP.
3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
El pressupost base de licitació és el que tot seguit s’indica:
22.324,50 € (18.450,00 € més 3.874,50 € d’IVA)
22.633,61 € (18.705,46 € més 3.928,15 € d’IVA)
5.898,75 € (4.875,00 € més 1.023,75 € d’IVA)

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar els
licitadors que optin al contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el referit preu màxim, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El desglòs del pressupost base de licitació a què fa referència l’article 100 LCSP figura a la
memòria justificativa de la contractació.
El preu del contracte ha estat determinat en base a un tant alçat.
El sistema de determinació del preu ha estat calculat en base a l’aplicació d’honoraris per
tarifes.

Albert Puig Tous
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Lot 1. Direcció d’obra:
Lot 2. Direcció d’execució de l’obra:
Lot 3. Coordinació de seguretat i salut:
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El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure l’IVA, com a partida independent. En
el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec, que s’han de complir durant l’execució del contracte.
La distribució del preu en anualitats és la següents:

2021
CONCEPTE

Pressupost

IVA

Pressupost

base

21%

base total
(IVA inclòs)

LOT 1 DIRECCIÓ D’OBRA

4612,50

968,62

5581,12

LOT 2 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ

4676,36

982,04

5658,40

LOT 3 COORDINACIÓ SEGURETAT I
SALUT

1218,75

255,94

1474,69

Pressupost

IVA

Pressupost

base

21%

base total

2022
CONCEPTE

LOT 1 DIRECCIÓ D’OBRA

13837,50

2905,87

16743,37

LOT 2 DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ

14029,09

2946,11

16975,20

LOT 3 COORDINACIÓ SEGURETAT I
SALUT

3656,25

767,81

4424,06

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 LCSP ascendeix a
la quantitat de 42.030,46 €, IVA no inclòs.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 08.132Z0.63298 Edificis i altres construccions.
4. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és l’alcalde, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a
LCSP, al tractar-se d’un contracte el valor estimat del qual no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 €, ni es tracta tampoc d’una contractació plurianual

Albert Puig Tous
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(IVA inclòs)
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de durada superior a quatre anys, no superant l’import acumulat de totes les seves
anualitats els percentatges anteriors. No obstant, dita competència es troba delegada en la
Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia de 17.06.2019.
5. Durada del contracte
La durada dels contractes corresponents als tres lots s’adaptarà a la durada real de l’obra,
estimada quinze (15) mesos d’acord amb les previsions del projecte que descriu l’obra.
No es preveuen pròrrogues en l’execució del contracte.
6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’expedient per l’adjudicació del servei es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris de
valoració, en virtut d’allò que estableix l’article 159 LCSP.
7. Mitjans de comunicació electrònics
D’acord amb la Disposició addicional 15a LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de
correu electrònic i als telèfons mòbils que els licitadors hagin facilitat a aquest efecte en la
declaració responsable.
8. Capacitat
Estan capacitades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
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 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 LCSP.
 No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la mateixa llei.
 Estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11 d’aquest plec.
 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte.
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 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, es requereixin al contractista
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
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sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació,
aquests s’hauran d’acreditar pels licitadors.
 Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’actuació dels licitadors, segons resulti dels seus estatuts o
regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de perfecció del contracte.
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que no
se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant
l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Totes les empreses que formen part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en la clàusula 11.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L’ADJUDICACIÓ

I

LA

9. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=
10&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en aquest plec i la seva
presentació suposarà l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de
les clàusules, així com del PPT.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sense perjudici de
l’admissibilitat de millores o variants quan així s’estableixi expressament.
Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empreses si ja s’ha
fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que s’hagin subscrit.
Un cop presentada una proposició, no podrà ser retirada.
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Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb el que estableix l’article 159.3
LCSP.
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10. Forma com s’han de presentar les proposicions
Les proposicions hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya en UN únic sobre.
CADA LICITADOR HAURÀ DE PRESENTAR TANTS SOBRES COM LOTS ALS QUE ES
PRESENTI.
SOBRE NÚM. 1: Contindrà, de conformitat amb el que disposa l’art. 159.4 LCSP, declaració
responsable de compliment dels requisits previs per a prendre part en el procediment i la
documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant la utilització de
fórmules:


Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment
per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.



Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el
model que figura en l’annex II.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida, quan els hi sigui
requerida.
Els licitadors no podran presentar variants ni millores en les seves ofertes.
11. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica - financera i tècnica professional, així com de l’habilitació professional
Únicament haurà d’acreditar la solvència i, si s’escau, l’habilitació empresarial, el licitador
que es proposi com a adjudicatari del contracte. Per a l’acreditació, que serà necessària per
procedir a l’adjudicació, s’haurà d’aportar la documentació que seguidament es relaciona.
Solvència econòmica - financera

El licitador haurà d’haver tingut un volum anual de negocis en l’àmbit objecte del contracte
en algun dels 3 últims anys conclosos de, com a mínim, el valor estimat del contracte.
S’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en
el registre oficial en què estigui inscrit el licitador. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.


Solvència tècnica – professional

a) El licitador haurà de tenir experiència en la realització de serveis de la mateixa naturalesa
del contracte que és objecte de licitació en el transcurs dels últims 3 anys, amb el requisit
que l’import acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor
estimat del present contracte. Es presentarà una relació responsable signada pel
representant legal, que inclogui: objecte del contracte, import, data i destinatari. La relació
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anirà avalada per certificats expedits per l'òrgan competent (quan el destinatari sigui un ens
públic) o mitjançant un certificat o una declaració de l'empresari (quan el destinatari sigui un
ens privat).
b) El licitador haurà de disposar d’un equip de treball format, com a mínim, per a cada lot,
amb les persones i titulacions següents:
Lot 1: 1 Arquitecte
Lot 2: 1 Arquitecte Tècnic, Aparellador o Enginyer de l’edificació
Lot 3: 1 Arquitecte Tècnic, Arquitecte, Enginyer o Enginyer Tècnic, Coordinador seguretat
perfil Tècnic europeu o Tècnic superior prevenció riscos en seguretat en el treball.
Els perfils professionals s’acreditaran amb la presentació de la titulació acadèmica i el
compromís signat de cada tècnic de formar part de l’equip.
Els dos mitjans per acreditar la solvència són acumulatius. En el cas d’empreses de nova
creació (entenent com a tal, aquelles amb una antiguitat inferior a 5 anys, cosa que també
haurà d'acreditar), l’apartat a) no serà d’aplicació i només s’haurà de donar compliment a
l’apartat b).
12. Criteris per l’adjudicació del contracte
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte.
D’acord amb l’article 145.4 LCSP en els contractes de serveis de prestacions de caràcter
intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat superen el 51% de la puntuació
assignable en la valoració de les ofertes.

CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT
1. Oferta econòmica
2. Experiència personal de l’equip de treball
assignat a l’encàrrec
3. Equip complementari assignat a l’encàrrec

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
45 punts
30 punts
25 punts

Albert Puig Tous

Signatura 1 de 1

30/11/2021 Secretari accidental

Atès l’anterior, els criteris per a la valoració de les ofertes i la seva ponderació són els
següents per a cada un dels lots 1,2 i 3:
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Oferta econòmica ( fins a 45 punts )
La puntuació màxima per a aquest concepte és de 45 punts que s’atorgaran a l’oferta (o
ofertes si fossin més d’una) amb la millor proposta econòmica, s’assignaran 0 punts a
aquelles ofertes que no millorin el pressupost base de licitació i la resta de forma
proporcional.
P1 = 45 x Bi / Bmàx
On:

P1 són els punts per a l’oferta econòmica
Bi és el valor de la baixa de cada licitador respecte del pressupost base de licitació
sense IVA.
Bmàx és el valor de la baixa més gran de les oferides per tots els licitadors.

Cas que alguna de les ofertes es consideri, aplicant els criteris que s’estableixen en aquest
plec, com a anormal o desproporcionada i sigui exclosa del procés de licitació, el valor de la
baixa econòmica feta per aquesta o aquestes empreses no es tindrà en consideració als
efectes de calcular la baixa màxima i es refarà el càlcul de puntuacions sense que en aquest
cas calgui tornar a valorar les possibles ofertes anormals o desproporcionades.
Experiència personal de l’equip de treball assignat a l’encàrrec ( fins a 30 punts )
Per tal de millorar la qualitat de la direcció, i amb independència de la solvència que pugui
acreditar el licitador, es puntuarà l’experiència dels tècnics que s’assignin directament,
nominalment, a la realització del contracte i que signin els documents com a forma de
millorar el producte obtingut, s’assignaran fins a 30 punts.
Aquesta experiència serà independent i complementària a la que s’utilitzi per a justificar la
solvència tècnica del licitador.

Experiència addicional valorable

Punts

Màxim

LOT 1 Direcció d’obres de rehabilitació
d’edificacions de dimensions equivalents o
superiors a la de projecte

5 punts per projecte

30 punts

LOT 2 Direcció d’execució i control de
qualitat de rehabilitació d’edificacions de
dimensions equivalents o superiors a la de
projecte

5 punts per projecte

30 punts

LOT 3 Coordinació de seguretat i salut en
obres en fase d’execució d’obres de
rehabilitació d’edificacions de dimensions
equivalents o superiors a la de projecte

5 punts per projecte

30 punts
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Aquesta puntuació s’assignarà d’acord amb l’experiència personal de cada tècnic assignat a
les diferents posicions mínimes per tal de facilitar la formació d’un equip multidisciplinari.
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Caldrà acreditar documentalment l’experiència que s’indica i l’execució de cada una de
les obres, indicant a més les dades que permetin avaluar per a cada cas la puntuació
atorgable, amb còpia de l’assumeix visat pel Col·legi professional i còpia del pressupost
de l’obra executada segons projecte executiu de cada obra.
Un mateix projecte pot servir per a diferents apartats sempre que es compleixi que els
tècnics autors de cada especialitat es corresponguin amb els proposats.
Equip complementari assignat a l’encàrrec ( fins a 25 punts )
Es valorarà l’assignació de tècnic addicional respecte de l’equip mínim que s’exigeix a
la clàusula 22 d’ adscripció de mitjans.
Aquesta assignació ha de ser nominal i amb indicació de la titulació dels tècnics que es
proposen i la seva qualificació professional
LOT 1
Descripció del perfil

Punts

Enginyer o tècnic especialista en instal·lacions DO-DEO

25

LOT 2
Descripció del perfil
Aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o
tècnic especialista control econòmic d’obra

Punts
25

LOT 3
Descripció del perfil
Tècnic de seguretat i salut perfil tècnic europeu o Tècnic
superior prevenció riscos en especialitat seguretat en el
treball

Punts
25
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La justificació d’aquest equip complementari es farà aportant còpia del títol del
tècnic proposat amb memòria descriptiva de l’especialització del tècnic (formació, obres,...)
signada pel DO/DEO o CSiS.
13. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’empat entre proposicions, es seguiran els criteris de preferència en l’adjudicació
que preveu l’article 147.2 LCSP. La documentació acreditativa dels criteris de desempat
serà aportada pels licitadors si es produís l’empat i no amb caràcter previ.
14. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
Titulars

Suplents
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President
Vocals
Secretaria

Raül Garcia Ramírez
Sergi Ribas Beltran
Sònia López Martínez
Francesc Peña Busquets
Manel Torres Sánchez
Anna Puig Soler

Magalí Miracle Rigalós
Albert Puig Tous
Joan Muntal Tarragó
Jaume Coris Veray
Jordi Camps Guarch
Alícia Cano Domene

15. Obertura de la documentació i de les proposicions
La Mesa de contractació, convocada i anunciada amb una antelació mínima de 24 hores,
procedirà a l'obertura del sobre que conté la declaració responsable del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració i l'oferta relativa als
criteris d’adjudicació avaluables automàticament.
En la mateixa sessió la mesa procedirà, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, a avaluar i classificar les ofertes.
Posteriorment realitzarà la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació i
comprovarà en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que l’empresa amb millor puntuació es
troba degudament constituïda, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta, que ostenta la solvència econòmica - financera i tècnica – professional, o en el seu
cas, la classificació corresponent, i que no està incursa en prohibició de contractar. Així
mateix, el requerirà per a que aporti la documentació necessària per a l'adjudicació en els
termes establerts en la clàusula 19 del present plec.
Es deixarà constància de tots aquests tràmits en l’acta corresponent, que reflectirà el
resultat del procediment.
16. Proposicions anormals o desproporcionades



Que el preu s’hagi de considerar presumptament anormal o desproporcionat d’acord
amb els paràmetres previstos a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions públiques.



Que la suma de la puntuació obtinguda en la resta de criteris diferents del preu sigui
superior al 50% de la puntuació màxima possible que es podria obtenir.

17. Garanties exigibles
 Provisional: no s’exigeix.
 Definitiva: el licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia
del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
 Complementària: en cas de baixa desproporcionada s’exigirà, a més a més, un 5% de
l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.
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Es consideraran anormals o desproporcionades aquelles proposicions que compleixin
simultàniament les dues condicions següents:
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18. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació als licitadors, abans de
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació,
quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà als
licitadors per les despeses en què hagin incorregut, amb la justificació prèvia que haurà de
comptar amb el vistiplau d’un tècnic municipal.
19. Adjudicació
El licitador proposat com a adjudicatari del contracte, abans de l’adjudicació i dins del termini
de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 LCSP, haurà d’aportar la següent documentació:
A) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, de la garantia
complementària.
B) Si s’escau, documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
C) En general, la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable
aportada, i la resta que sigui exigible i que no figuri inscrita en el Registre corresponent.
D’acord amb els articles 150.2 i 326 LCSP, serà la Mesa de contractació l’òrgan competent
per qualificar els documents aportats pel licitador primer classificat i qui declararà que
aquest compleix amb els requisits exigits en el PCAP o, en cas contrari, qui el declararà
exclòs de la licitació. Si la Mesa observa defectes o errors de caràcter esmenable, ho
comunicarà al licitador per a que ho corregeixi en el termini màxim de 3 dies naturals.
Quan l’única documentació a aportar sigui la garantia definitiva i, si s’escau,
complementària, no serà necessari convocar de nou la Mesa de contractació.
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En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que s’atorgui, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, alhora que es requerirà la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents
a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors
que haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant.
20. Formalització del contracte
De conformitat amb l’article 153 LCSP, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte
mitjançant document administratiu en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent
al de la notificació de l’adjudicació. La formalització es publicarà en el perfil del contractant.

Albert Puig Tous

Signatura 1 de 1

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
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constitució de la UTE, en la qual consti el nomenament de la persona representant o
apoderada única de la unió, amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
21. Responsable del contracte
Es designa al Sr. Francesc Peña Busquets, arquitecte tècnic municipal adscrit a l’Àrea de
Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Celoni, com a persona responsable del
contracte.
La persona responsable del contracte realitzarà la comprovació, coordinació i vigilància de
la correcta realització del servei contractat, i exercirà les potestats de direcció i inspecció
mitjançant les verificacions corresponents. Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei,
dictar les instruccions necessàries per la bona execució del mateix i determinar si la
prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes.
La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció
abastarà a les persones jurídiques en que aquesta persona o els seus cònjuges, convivents
i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu
capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
22. Compromís d’adscripció de mitjans
El licitador s’ha de comprometre a adscriure a l’execució del contracte un equip de treball
format, com a mínim, per les següents persones que hauran de disposar de les següents
titulacions:
Lot 1: 1 Arquitecte

Lot 3: 1 Arquitecte Tècnic, Arquitecte, Enginyer o Enginyer Tècnic, qualificat com a
Coordinador de seguretat perfil Tècnic europeu o com a Tècnic superior prevenció riscos en
seguretat en el treball.
Aquestes persones s’han de designar nominalment en l’oferta, i es mantindran al llarg de
tota la prestació. Si per causes sobrevingudes calgués substituir alguna d’aquestes
persones caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Sant Celoni i acreditar que
reuneixen les condicions de solvència exigides i que la oferta igualaria o superaria la
puntuació obtinguda en l’apartat d’experiència professional.
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Lot 2: 1 Arquitecte Tècnic, Aparellador o Enginyer de l’edificació
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El perfils professional de les persones adscrites a l’execució del contracte es justificarà amb
la presentació de la titulació acadèmica o professional.
23. Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable, sense que es prevegi cap modificació convencional.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
24. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que
resultin del PPT i de la documentació contractual i la normativa aplicable:
a) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que pugui ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei,
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a
càrrec seu, o d’una organització del servei deficient, de conformitat amb el que preveu
l’article 196 LCSP.
b) El contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex
V de la LCSP.
c) El contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels seus treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
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d) De forma prèvia a l’inici del contracte, el contractista/adjudicatari s’ obliga a justificar tenir
subscrita i en vigor una pòlissa d’assegurança en la modalitat Responsabilitat civil per import
del valor de l’obra o superior, sent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de
les obres.
Caldrà aportar original de la pòlissa i rebut o fotocòpia degudament autenticada d'ambdós,
amb caràcter previ a l'adjudicació; o bé, certificat de la companyia d'assegurances amb qui
té subscrita la pòlissa o de la corredoria que actua de mediadora que expressi la vigència
d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb què ha de
respondre la pòlissa durant la vigència del contracte.
25. Condicions especials d’execució
S’estableix com a condició especial d’execució del contracte d’acord l’article 202.2 LCSP,
que tot el paper utilitzat durant la realització del contracte en la gestió i direcció de l’obra,
inclòs documentació final d’obra amb as-built serà de fabricació amb materials reciclats.
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26. Obligacions essencials
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Tindran la consideració d’obligacions essencials les següents:
1) El contractista nomenarà en la seva oferta un tècnic, amb la titulació que s’indica a
continuació, que es farà responsable de l’execució de les prestacions del contracte.
Lot 1. Direcció d’obra DO:

Arquitecte

Lot 2. Direcció d’execució DEO:

Arquitecte tècnic,
l’edificació.

aparellador

o

enginyer

de

Lot 3. Coordinació de seguretat CSiS: Arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer o enginyer
tècnic, qualificat com a Coordinador de seguretat
perfil tècnic europeu o com a Tècnic superior
prevenció riscos en seguretat en el treball
2) L’ obligació, d’acord amb Reial decret 1000/2010 de 5 d’agost, d’obtenir el visat col·legial
sobre els treballs professionals següent:
-Certificat de final d'obra d'edificació, que ha d'incloure la documentació que preveu l' annex
II.3.3 del Reial decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi tècnic de
l'edificació. A aquests efectes, s'entén per edificació el que preveu l' article 2.1 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. L'obligació de visat abasta les obres
que requereixin projecte d'acord amb l' article 2.2 de l'esmentada Llei. Per tant, la DO i la
DEO hauran de visar el Certificat de final d’obra per tractar-se d’una obra dins de la LOE.
L’incompliment de les obligacions essencials pot ser causa de resolució del contracte.
27. Règim de pagament
27.1. Forma de pagament

Lots 1-2 Direcció d’obra i direcció d’execució de l’obra
1r: 70% del total distribuït de forma proporcional a les certificacions d’obra.
2n: 20% al lliurament de la documentació que reflecteixi l’estat final d’obra, la
corresponent a l’activitat i els possibles permisos o informes sectorials al finalitzar
l’obra.
3r: 10% a la finalització dels termini de garantia de l’obra que s’executa i un cop
informada favorablement la devolució de garanties d’obra i l’extinció d’altres
obligacions del contractista de l’obra pel que fa a la seva conservació.
Lot 3. Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra
1r: Un 80% del total distribuït de forma proporcional a les certificacions d’obra.
2n: Un 20% al lliurament de la documentació final d’obra.
Les factures s’ expediran d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
27.2. Facturació electrònica.
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El pagament d’aquest contracte es realitzarà d’acord amb el següent:

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b33817e98afe4ce080f52ab0bb6a22e7001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b230836c109244cfbc4ec453d2663bbc001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Es pot trobar informació al respecte a l’apartat “Facturació electrònica” del web de
l’Ajuntament de Sant Celoni (https://santceloni.cat/), on s’indica entre d’altres els webs de
facturació electrònica gratuïta com b2brouter.net.
El contingut mínim obligatori de la factura electrònica és el següent:
-

Número de factura
Data d'expedició de factura
Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del
tercer.
Descripció de l'objecte del contracte
Import de la factura: Base Imposable, percentatge impostos (IVA i/o IRPF), import
total de la factura. En el cas d’IVA exempt o no subjecte s’haurà de fer menció al
literal legal de l’article de la llei de l’IVA.
Compte bancari on realitzar el pagament.
Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari)
Codificació DIR3: A les factures electròniques és imprescindible omplir les caselles:
Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora, utilitzant el codi DIR3
L01082021 als 3 camps.

També caldrà que a la factura electrònica hi consti la descripció detallada del
subministrament efectuat. A l’apartat 27.4. “Forma de presentació de les factures”
consten més indicacions al respecte.
Les factures que incompleixin el contingut obligatori indicat, seran rebutjades i retornades
al proveïdor sense tramitar.
27.3. Procediment d’alta de nou proveïdor
Si el contractista no està donat d’alta al sistema comptable de l’Ajuntament de Sant Celoni,
ha de tenir en compte que abans de presentar la factura ha de donar-se d’alta com a tercer.
Trobarà les indicacions de com fer-ho al web de l’ajuntament:
https://seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/serveis-i
tramits/tramits/proveidors-230
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27.4. Forma de presentació de les factures
El contractista haurà de presentar factures a la Intervenció municipal de l'Ajuntament de
Sant Celoni mensualment.
En aplicació d’allò establert en la Disposició addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte
les dades següents a efectes de facturació:
Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari de la factura: Àrea de Territori
A cada factura hi haurà de constar:
Número d'expedient de contractació 2021/6032
Descripció detallada del subministrament.
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28. Penalitats
Per incompliment de les condicions especials d’execució, dels criteris d’adjudicació o de les
obligacions a què es refereix l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós.
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret
que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt
greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la
gravetat.

29. Confidencialitat de la informació
Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part
de la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus
secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no
podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser
genèrica ni pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’ha
d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest
caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a què tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat
el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi
de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del
coneixement d’aquesta informació.
30. Protecció de dades de caràcter personal

En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de l'Ajuntament de Sant Celoni. En cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions
a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja sigui reproducció, ús o conservació,
de les dades subministrades per l’Ajuntament o rebudes de tercers que intervinguin en els
treballs, per a finalitats diferents de l’estricte compliment del contracte. Aquestes dades
tenen el caràcter de confidencials d’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades i, en
cap cas, es podran facilitar a tercers.
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L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que prevegi la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article
5 del Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27.04.2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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Finalitzat el treball, el contractista s’obliga a lliurar a l’Ajuntament tots els arxius, documents
i, en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en virtut del contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE
PREUS.
31. Revisió de preu
De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que
es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no
es preveu la revisió del preu del contracte.
32. Cessió
No es preveu la possibilitat de cedir el contracte d’acord amb la justificació que figura a
l’expedient.
33. Subcontractació
La subcontractació de part dels treballs es podrà realitzar d’acord amb l’article 215 LCSP. El
licitador ha d’indicar a l’oferta la part del contracte que tingui previst subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als quals s’hagi
d’encomanar la realització.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
34. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 LCSP.
Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als
articles 213 i 313 LCSP.
35. Compliment del contracte i termini de garantia del contracte
El termini de garantia d’aquest servei serà l’equivalent a la prestació del mateix i la correcta
prestació queda justificada amb la conformació de les factures que presenti el contractista.
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Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que s’hagin d’exercir
sobre la garantia, l’òrgan de contractació dictarà l’acord de cancel·lació i devolució que serà
comunicat a l’adjudicatari.
36. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pel contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els
límits que estableix la LCSP.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
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L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 LCSP.
37. Règim de recursos
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
del contracte seran resoltes per l’òrgan competent i els seus acords posaran fi a la via
administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa
Administrativa, sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de
reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques.
Sant Celoni, a la data de signatura electrònica
ANNEX I - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei corresponent al lot nº ____________ (indicar el lot que
correspongui d’entre: lot 1-direcció d’ obra/lot 2-direcció d’ execució d’ obra/lot 3coordinació de seguretat i salut) de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament
municipal del carrer Santa Fe 52, i carrer Torres i Bages 10-12, de Sant Celoni, d’acord
amb el Plec de prescripcions redactat des de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 LCSP.

 Que està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, i que les dades que hi consten
no han experimentat cap variació.
 Que disposa de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional exigides en
els termes de la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars.
 (Si s’escau) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís
per escrit de les entitats corresponents de disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
 (Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
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 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

 (Si s’escau, en el cas que de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses) Que té
intenció de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses, conjuntament amb
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun) i es
compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari
del contracte.
 Que es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu
electrònic
professional

Mòbil
professional

(Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats quedessin en desús,
s’haurà de comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal
de fer la modificació corresponent.)
 (Si s’escau, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades) Que el grup empresarial
a què pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).
 Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari del contracte, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 19 del Plec de clàusules
administratives particulars.

Albert Puig Tous

Signatura 1 de 1

30/11/2021 Secretari accidental

(Data i signatura)
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ANNEX II - MODEL D’OFERTA
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____,
opta a la contractació del servei corresponent al lot nº _______(indicar el lot que
correspongui d’entre: lot 1-direcció d’ obra/lot 2-direcció d’ execució d’ obra/lot 3coordinació de seguretat i salut) de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament
municipal del carrer Santa Fe 52, i carrer Torres i Bages 10-12, de Sant Celoni, d’acord
amb el Plec de prescripcions redactat des de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, i
MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i
del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de
Sant Celoni per a la contractació dels serveis de direcció d’ obra, direcció d’ execució d’ obra
i coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i rehabilitació de l’equipament
municipal del carrer Santa Fe 52, i carrer Torres i Bages 10-12 de Sant Celoni.
2. Que em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs per la
quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que em comprometo a adscriure a la prestació del contracte el següent professional, amb
la titulació que s’exigeix a la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars,
així com designar-lo, d’acord amb la clàusula 26 del referit Plec, com a responsable de
l’execució de les prestacions del contracte.
Perfil

Nom de la persona

Titulació

4. Que ofereixo, com a criteri avaluable, l’experiència personal de l’equip de professionals
que adscriuré al contracte, en els termes següents:
LOT
1

Direcció d’obres de rehabilitació d’edificacions de dimensions equivalents o
superiors a la de projecte
Projecte: títol i descripció
Emplaçament/promotor
Dimensió de
l’edificació

Nom de la persona
adscrita
que
té
aquesta experiència

1
2
3

S’ acompanya còpia de l’assumeix visat pel Col·legi professional i còpia del pressupost de
l’obra executada segons projecte executiu de cada obra declarada.
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Acompanyo a la present acreditació de la titulació de la persona adscrita al contracte.
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LOT
2

Direcció d’execució i control de qualitat de rehabilitació d’edificacions de
dimensions equivalents o superiors a la de projecte
Projecte: títol i descripció
Emplaçament/promotor
Dimensió de
l’edificació

Nom de la persona
adscrita que té aquesta
experiència

1
2
3

S’ acompanya còpia de l’assumeix visat pel Col·legi professional i còpia del pressupost de
l’obra executada segons projecte executiu de cada obra declarada.
LOT
3

Coordinació de seguretat i salut en obres en fase d’execució d’obres de rehabilitació
d’edificacions de dimensions equivalents o superiors a la de projecte
Projecte: títol i descripció
Emplaçament/promotor
Dimensió de
Nom de la persona
l’edificació
adscrita que té aquesta
experiència

1
2
3

S’ acompanya còpia de l’assumeix visat pel Col·legi professional i còpia del pressupost de
l’obra executada segons projecte executiu de cada obra declarada.
5. Que em comprometo a adscriure a la prestació del contracte, més enllà de l’equip
mínim exigit a la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars, els tècnics
complementaris que s’indiquen a continuació:
Nom de la persona

Titulació

LOT 2
Perfil
Aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de
l’edificació o tècnic especialista control
econòmic d’obra

Nom de la persona

Titulació

LOT 3
Perfil
Tècnic de seguretat i salut perfil tècnic
europeu o Tècnic superior prevenció riscos en
especialitat seguretat en el treball

Nom de la persona

Titulació

especialista

en

Acompanyo a la present acreditació amb còpia del títol del tècnic complementari proposat,
amb memòria descriptiva de l’especialització del tècnic (formació, obres,...) signada pel
DO/DEO o CSiS .
(Data i signatura)
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LOT 1
Perfil
Enginyer
o
tècnic
instal·lacions DO-DEO
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