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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT OBERT
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA DEL REVISAT
DEL PROJECTE EXECUCTIU FASE 2 DE LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE
LA CASA DE LA VILA

CLÀUSULA 1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest Plec és la determinació de les prescripcions tècniques particulars que han
de regir el procediment obert per a la contractació del servei de direcció d’obra de les obres
descrites en el Revisat del projecte executiu Fase 2 de la Reparació i Rehabilitació de la Casa
de la Vila, ubicada a la plaça de la Vila, núms. 1 i 2 de Sant Pere de Ribes aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de setembre de
2019 i les millores que puguin sorgir en el procediment de licitació de l’execució de les obres.
CLÀUSULA 2.- DIRECCIÓ DE LES OBRES
2.1.- DIRECCIÓ D’OBRA
La direcció de les obres estarà constituïda pel director/a de l’obra i les persones que amb ell
col·laboren en funcions concretes.
Les tasques i responsabilitats del director/a de l’obra definides en la Llei d’Ordenació de
l’Edificació son l’objecte d’aquesta contractació.
2.2.- OBLIGACIONS DEL DIRECTOR/A DE L’OBRA
És l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la defineix.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials d’altres tècnics, sota la coordinació del director
de obra.
Son obligacions del director/a d'obra:
FUNCIONS:
•

Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.

TREBALLS PREVIS:
•

Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre la propietat,
l’adjudicatari/a i la direcció d’execució de les obres i el coordinador de seguretat on
es definiran els aspectes generals de l’obra:
-

Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra.
Calendari de l’obra (inici obres, data prevista finalització, acte de replanteig)
Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la
direcció de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat, informe aprovació del
pla de seguretat, obertura del centre de treball).
Organització física de l’obra.
Elaboració d’un pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació
temporal.
Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte.
Control de permisos i serveis afectats (companyies de serveis, propietaris
afectats, etc).
Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que
participarà en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.

•

Participar amb el contractista en la definició del pla d'obres i pressupost inicials, així
com fer el seguiment temporal.

•

Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb el director
de l’execució de l’obra, el promotor i el contractista i tenir cura que els replanteigs de
detall per a aquest s'efectuïn degudament.

•

Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció
facultativa el promotor i el contractista.

•

Assistir al contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents de
projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució a fi que es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes
en el projecte.

EXECUCIÓ:
•

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució
del projecte d’obres i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i
amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites. Verificació de les dades
de control geomètric, replanteig de les obres i control del compliment de les
toleràncies geomètriques previstes.

•

Durant les obres, es realitzarà com a mínim setmanalment una visita on hi assistirà,
un representant de l’empresa constructora i/o el cap d’obra, el director/a de l'obra i
el director/a d'execució i el coordinador/a de seguretat i salut.

•

Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme
durant l’última setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les
decisions que calgui.

•

Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències i/o actes de visites d’obra. El
contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.
Verificació de les actes de visites i instruccions d’obra. En cada visita s’aixecarà una
acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el personal interessat, durant la
setmana es realitzaran les modificacions necessaris i en la següent visita es signarà
per donar-li conformitat.

•

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 de les
mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

•

Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i instal·lacions que ha de
formular el contractista.

•

Proposar a l’Ajuntament les modificacions d'obra
d'activitats i que estimi necessàries o convenients.

•

Estudiar i desenvolupar les modificacions del projecte obra a proposta de
l’Ajuntament, per ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de les
obres.

•

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el contractista.

•

Comprovacions de control geomètric amb aparells topogràfics.
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•

Proposar a l’Ajuntament la conveniència d'estudi i formulació, per part del
contractista d'actualitzacions del pla d'obres inicialment acceptat.

•

Establir amb el contractista, la documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

•

El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació
relativa al desenvolupament de l'obra que el contractista està obligat a proporcionar.

•

Suport en la realització del control econòmic de l'obra i en les valoracions mensuals a
l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra i suport
en la elaboració de les certificacions d’obra mensuals.

•

Subscriure les certificacions d’obra mensuals.

•

Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment:
-

-

Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració almenys mensualment d’un
informe d’inspecció dels resultats de control i del compliment dels pla d'obres
que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions adoptades i factors de
risc de futur de l’obra, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o
pot presentar i les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o
minimitzar-los. En cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors
d'importància, donar compte a l’Ajuntament immediatament
Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre qüestions
puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies.
Informe final de seguiment de la direcció de l’obra.

•

La direcció d'obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per
modificar-ne el contingut del projecte d’obra, especialment pel que fa a la qualitat,
cost i termini de l'obra contractada.

•

Requerir del contractista el compliment de les disposicions del projecte relatives a la
seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària
presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

•

Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquests per l’Ajuntament

•

Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o
modificats.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:
•

Recopilar i presentar a l’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part d'obra
corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real (plànols as
built) i elaborar l'estat de dimensions i de característiques de l'obra executada (EDC),
lliurant-lo a l’Ajuntament a la finalització dels treballs en format paper i en suport
informàtic (editable i pdf).

•

Elaborar i/o complementar el llibre de l’edifici i el manual d’ús i manteniment.
Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET).

•

Emetre el certificat final de l’obra i formular amb el contractista i l’Ajuntament l'acta
de recepció de l’obra que es signarà juntament amb la resta de la direcció
facultativa, el promotor i el contractista

•

Al finalitzar l’obra es lliurarà 1 exemplar en paper i en suport informàtic (editable i
pdf) tota la documentació generada durant l’execució de l’obra.

•

Elaborar i tramitar davant l’administració competent la certificació energètica de final
d’obra

•

Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia.

CLÀUSULA 3.- DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
L’Ajuntament haurà de facilitar al contractista 1 CD en suport digital (editable i pdf) del
Revisat del projecte executiu Fase 2 de la Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila,
ubicada a la plaça de la Vila, núms. 1 i 2 aprovat definitivament
CLÀUSULA 4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Es formarà una comissió de seguiment per part de l’Ajuntament, i s’establiran terminis de
contacte entre aquesta comissió i la direcció d’obra.
Durant la realització dels treballs, la direcció d’obra es mantindrà en contacte amb la
comissió esmentada, i haurà d’informar de qualsevol canvi que es realitzi del projecte
aprovat, i d’atendre qualsevol requeriment que se li dirigeixi.
La direcció d’obra haurà de sol·licitar, en cas necessari, la informació necessària d’altres
organismes i/o companyies de serveis i gestionar la seva coordinació.
CLÀUSULA 5.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
En cas de ser necessari la modificació i/o modificacions dels projectes aprovats degut a
modificacions sorgides durant l’execució de les obres, modificacions a petició de l’Ajuntament
o bé modificacions derivades del propi projecte anirà a càrrec de la direcció d’obra la
redacció de tots els documents necessaris per a la seva tramitació i aprovació, així com la
direcció d’obra de les mateixes, tot inclòs en el preu de l’oferta de la licitació.
CLÀUSULA 6.- AUDITORIA DE L’OBRA
L’Ajuntament, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el
desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del
compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció d’obra, la qual haurà
de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball.
En cas de detectar-se algun tipus de disfunció, haurà de corregir-se de forma immediata, o
ser tinguda en compte en el successiu, a criteri de l’Ajuntament.
Sant Pere de Ribes, OCTUBRE de 2019

