Separata de la licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis per a
l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i la posterior
direcció facultativa de les actuacions de subsanació de deficiències al
CAP de Cunit
clau: S6‐CAP‐06508
SEPARATA
1.‐ És objecte d’aquest contracte la redacció del projecte bàsic i d'execució, i posterior
Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut, Certificació de Final d’Obra de
les actuacions necessàries per la subsanació de les deficiències resolució dels
desperfectes observats al CAP de Cunit.
2.‐ L’actuació no està
d’Infraestructures.cat.

inclosa

en

el

Sistema

Integral

de

Gestió

(SIG)

3.‐ Antecedents: El CAP de Cunit, presenta les següents deficiències:
‐ Desconfort en les instal∙lacions de climatització.
‐ Despreniments en enrajolats d’acabat.
‐ Problemes de males olors i acumulació d’aigua en el pati posterior
‐ Filtracions en diferents punts de l’edifici (patis interiors)
‐ La instal∙lació de cloració dels dipòsits de reserva del centre no es troba en
funcionament.
‐ Tractament discontinu del junt de dilatació, amb esquerdes i fissures per aquest
motiu.
‐ El tancament d’u‐glass de la façana de la Sala d’Educació Sanitària pateix
sovintejats actes de vandalisme. La presència de grava del parterre que separa
aquesta façana de la vorera agreuja el problema.
4.‐Abast: El projecte analitzarà els aspectes anteriors o proposarà actuacions per
resoldre les deficiències esmentades.
5.‐ Per abordar el projecte caldrà realitzar com a mínim les següents tasques:
1. Informe sobre les patologies detectades.
2. Definició de les actuacions necessàries per resoldre les diferents patologies.
3. Definició de les actuacions necessàries per reparar els desperfectes ocasionats
per les patologies.
L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un
d’ells haurà de proposar una solució i definir‐la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les
actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera
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que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari
ho exposarà.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la
seva activitat compatibilitzant‐la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les
obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i els responsables
en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
6.‐ Serà d’aplicació la següent documentació genèrica, disponible per a la seva consulta
a la web d’Infraestructures.cat (www.infraestructures.cat):
 Plec de Prescripcions Tècniques per a l’Assistència Tècnica a la redacció de
Projectes Executius d’Edificació
 Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la
Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificació
 Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat.
 Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Edificació.
 Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes.
 Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’Edificació.
 Manual de la Direcció d’Execució de l’obra.
 Manual de Coordinador de Seguretat i Salut.
 Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i
Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra.
7.‐ El Projecte Executiu haurà d’incloure els següents documents:
 Projecte Bàsic i d’Execució. La part corresponen al Pressupost es lliurarà en
format TCQ. Els costos indirectes estimats seran d’un 4% com a màxim i el Banc
de preus per la confecció d’aquets serà la darrera versió disponible.
 Pla de Control de Qualitat
 Estudi de Seguretat i Salut
 Pla de Gestió de Residus.
 Pla de les obres en coordinació con el centre.
 Estudi de patologies.
La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a càrrec de
l’adjudicatari.
En actuacions d’un import inferior a 200.000 € (IVA no inclòs) s’admetrà la redacció
d’un estudi bàsic de seguretat i salut i que l’import dels EPI’s es repercuteixi a la mà
d’obra.
8.‐ Caldrà el visat per el col∙legi professional corresponent, per aquelles actuacions on
l’abast de les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte. Les
despeses i gestions aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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9.‐ En la fase de direcció facultativa s’inclourà totes les certificacions finals d’obra i de
l’edifici, i s’inclourà també en els casos amb actuacions en instal∙lacions el
desenvolupament de les mateixes per a la seva completa legalització, tancament i
certificats finals en les fases d’execució de les obres. Aniran a càrrec de l’adjudicatari la
contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves
legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions
necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
10.‐ Un cop acabat el projecte, es lliuraran dues còpies en paper visades, si s’escau, pel
col∙legi professional corresponent, dues en PDF i dues en SI.
El format en paper és DIN A4, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la
documentació necessària de la part gràfica del projecte.
A més, caldrà aportar:






Assumeix D.O.
Assumeix D.E.
Designació Coordinació de Seguretat i Salut
Aportació de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre.
Qualsevol altra còpia addicional del projecte complet, en paper o suports
informàtic, o projectes per centre/actuació del lot, que precisi el Departament
o Infraestructures per la tramitació de permisos i llicències.

11.‐ La Direcció Facultativa inclou:
 Direcció d’obra
 Direcció d’execució
 Coordinació de Seguretat i Salut.
Està inclòs en el contracte l’equip de topografia amb la dedicació necessària a les
tasques de suport, de replanteig i amidaments a la direcció, i disposarà del suport
tècnic i mitjans necessaris per desenvolupar les tasques a realitzar.
Està inclòs en el contracte les gestions necessàries per obtenir la llicència de les obres.
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