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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d’Osona, la
contractació de les obres: “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES, TONA”
L’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST
Pla de treball inclòs en el projecte executiu.

L´estructura de l´edificació amb coberta inclinada serà a base d´una estructura
porticada de fusta laminada i panells autoportants d´estructura secundaria de la
coberta. L´estructura de la resta de l´edificació serà a base de parets de càrrega i
forjats unidireccionals (semibiguetes pretensades + revoltons ceràmics + xapa de
compressió).
• FONAMENTACIÓ
A base de rases i pous de fonamentació a diferents nivells de profunditat per assentarse sempre en l´estrat resistent i evitar assentaments diferencials. Anivellats amb
formigó HM-20 d´alçada variable i posteriorment omplerts amb formigó HA-25/P/20/IIa
segons EHE.08 i acer B500 S de L.E 5100 Kg/cm2 t.
• MURS
Els murs de tancament seran de fàbrica de maó de diferents excepte en la part
semisoterrania, que seran de formigó armat de gruix 30 cm.
• SOLERA
La solera serà amb formigó HA-25/P/20/IIa. fratessat colorejat similar a l´existent per a
quedar vist i amb aïllament tèrmic a base de 5 cm de plaques de densitat 40 kg/m3
• FORJATS
Els sostres plans seran amb semibiguetes pretensades i bigades ceràmiques
d´entrebigat intereixos de 60 cm, formigó HA- 25/P/20/IIa + xapa de compressió.
• COBERTA PLANA INVERTIDA
Per sobre del forjat de la coberta la seqüència de materials serà d´abaix cap a d´alt :
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Barrera de vapor + Aïllament tèrmic + Capa de morter de formació de pendents +
membrana impermeabilitzant+ Feltre geotèxtil+ Capa de graves
• COBERTA INCLINADA
La coberta es realitzarà mitjançant bigues de fusta laminada encolada homogènia del
tipus GL24h + l´entrebigat a base de tauler estructural de panells Sapisol S200, +
acabat de planxa de zenc . El pendent és del 22%.
• DIVISIONS INTERIORS
Envans de totxana de cantell, enguixats i acabat amb pintura plàstica llisa i/o en llocs
determinats en plànols per mobles de DM lacat realitzats a mida amb vidre a la part
superior.
• FUSTERIA
Fusteria exterior realitzada en material alumínic amb trencament de pont tèrmic +
Vidres amb càmara aïllant i segons el cas, laminat de seguretat.

3. CONVIVÈNCIA ENTRE L’OBRA I EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
Per la correcta conservació del patrimoni cultural, és inviable el tancament del centre
d’interpretació durant el període de les obres. El material trobat al jaciment ha de
continuar amb les activitats de conservació que executen el personal del centre de
manera natural, o amb les mínimes pertorbacions possibles. En conseqüència, el
sistema de climatització actual per la conservació ha de mantenir-se actiu fins a
realitzar el canvi de climatització. Sempre que s’hagin realitzat treballs en les obres, al
finalitzar el dia i abans de marxar del centre d’interpretació, s’ha de comprovar que el
sistema de climatització funciona amb normalitat i no existeix cap risc de pèrdua de
funcionament durant la nit.
Per aquesta raó és imprescindible un bon aïllament entre l’obra i el centre
d’interpretació durant tot el període d’execució. Tant per la bona conservació del
material, per la continuïtat de les tasques de conservació, com per evitar riscos
laborals i de salut derivats de les obres.

4. VISITA PRÈVIA
Al tractar-se d’una obra amb unes característiques molt particulars, es preveu la
realització d’una visita a l’emplaçament de les obres per tal de que les empreses que
vulguin realitzar els treballs puguin avaluar la situació de partida.
La visita no és obligatòria.
Aquesta visita es preveu el setè dia hàbil a comptar des de l’endemà de la publicació a
la plataforma de contractació a les 10:00h del matí al centre d’interpretació del Camp
de les Lloses, Carrer Pau Casals, nº 2, CP: 08551,Tona, Barcelona.

5. SEGUIMENT DELS TREBALLS
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera:
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L’ajuntament de Tona:
 contractarà i/o designarà a unes persones o equip tècnic per dur a terme la
direcció de l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el
responsable de l’execució de l’actuació en el seu conjunt.
 contractarà i/o designarà una persona o equip tècnic, amb qualificació
professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de
responsable de la seguretat i salut de l’obra.
 designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de
les obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra
i el representant de l’adjudicatari.
Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les
de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el
control quantitatiu i qualitatiu de l’execució dels treballs, la supervisió de tota la
documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades,
certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió
i control econòmic de l’obra (realització d’amidaments, realització de certificacions,
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del
contractista.
El director d’obra redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà al Consell
Comarcal d’Osona abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de 2 còpies en
format paper i una còpia en suport digital. Aquest projecte haurà d’incloure com a
mínim el següent:







Bases del replanteig
Plànols detallats de les obres executades
Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats
Comprovant de legalització d’instal·lacions
Certificat energètic de l’edifici
Resum de les certificacions

El Consell Comarcal d’Osona:
 designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de
les obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra
i el representant de l’adjudicatari.
L’adjudicatari:



Designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment
de les obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal d’Osona la
designació d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau.
Designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de
l’empresa.

Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el
seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips
que intervinguin en l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com
d’informar al director de l’obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el
transcurs de l’execució.
S’establiran entre el director de l’obra contractat i/o designat per l’Ajuntament de Tona,
el delegat d’obra designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal,
com a mínim una visita d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades
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prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i
certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra.
En el cas de produir-se modificats d’obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre
variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent “Llibre d’Ordres” i/o “Llibre
d’incidències de l’obra” i/o actes de les corresponents visites d’obra.
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció de la xarxa de distribució
seguint en tot moment la normativa de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla
de Seguretat i Salut segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà
d’actualitzar, com a mínim mensualment, el programa de treball.
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel
responsable de seguretat i salut i aprovat pel Consell Comarcal.
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada
per la direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si
és el cas. Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte
proposada per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció
de les obres, que es veurà reflectit a les Actes de seguiment.
S’haurà de seguir el procediment de coordinació per tal de garantir la seguretat dels
treballadors, d’acord amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener per al què es
desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals,
en matèria de coordinació de activitats empresarials.

6. LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom de l’ajuntament de Tona i davant
dels serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho
requereixin, com:
 Aigua
 Electricitat
 Gas (si n’hi hagués)
 Contra-incendis
 Alarma-Seguretat
 Telecomunicacions
També s’ha de realitzar el certificat energètic una vegada finalitzada l’obra. Al projecte
executiu exigeix una classificació A de l’edifici.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ
L’execució del contracte “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES” es realitzarà amb el termini de 32 setmanes a partir de la
data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest termini es
improrrogable, cosa que ha de tenir en compte la empresa licitadora a l’hora de
presentar la seva oferta.
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8. DOCUMENTACIÓ FACILITADA
El Consell Comarcal d’Osona facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic,
la següent documentació:
- “Projecte bàsic i d’execució de l’ampliació del centre d’interpretació del camp de
les Lloses”
- “Informe geològic-geotècnic per a la propera ampliació del Centre
d’Interpretació “Camp de les Lloses, Tona”. Realitzat per LOSTEC (Expedient:
1514104).
- “Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20
kw sobre coberta del centre d'interpretació del camp de les lloses a tona”
- “Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER”

9. CERTIFICACIONS
Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers
deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra
executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que hi
hagi prevenció en contra en el plec de clàusules administratives particulars; aquests
abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera
aprovació i recepció de les obres que comprenen.
En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf segon de
l’apartat 2 de l’article 198. 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

10. PLA DE COMUNICACIÓ FEDER
L’adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació
i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm.
1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures
d’informació i comunicació destinades al públic.
Per a més informació sobre el procediment general d’informació i comunicació es
recomana referir-se al punt 13: Procés d’informació i comunicació del Manual de
Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Cartell temporal durant l’execució de l’operació
D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 4, del Reglament (UE) núm.
1303/2013, durant l’execució de tota operació de finançament d’obres
d’infraestructura o construcció que tingui una contribució pública total superior
a 500.000 €, el beneficiari ha de col·locar un cartell temporal de grandària
significativa en un lloc ben visible per al públic.



Cartell o placa permanent al finalitzar l’operació
D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 5, del Reglament (UE) núm.
1303/2013, el beneficiari ha de col·locar un cartell o placa permanent de
grandària significativa en un lloc ben visible pel públic en un termini de tres
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mesos a partir de la finalització d’una operació que reuneixi les característiques
següents:
o la contribució pública total a l’operació supera els 500.000 €,
o l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en el finançament
d’una infraestructura o en treballs de construcció.

11. ALTRES OBLIGACIONS
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i
ventura.
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter
merament enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents:
a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a
l'estat original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions
auxiliars i aportació i augment d'equips i maquinària.
b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant
i després de l'execució.
c) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de
béns immobles per a instal·lacions i abassegaments.
d) Les despeses derivades del pla de comunicació del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), que comporten per una obra d’aquestes
magnituds.

11.1 RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR
El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte
en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació
s’indiquen:
a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes
submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims,
inundacions i altres semblants.
c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic.
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels
casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans
personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers,
ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres.
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions
necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions
8 de 9

que a cada moment li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a
cap compensació econòmica.

11.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
A part de la normativa que s’especifica en el projecte bàsic i executiu “Projecte basic i
d’execució de l’ampliació del centre d’interpretació del camp de les Lloses” s’ha de
complir amb:
- Degut a la tipologia l’obra i la seva ubicació és d’obligat compliment el Decret
78/2002 del 5 de març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
- Aplicació de la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon govern.
- Compliment en matèria d’informació i comunicació regulades en el Reglament
(UE) 1303/2013 del 17 de desembre de 2013
- Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la comissió del 25 de juliol de
2014.
- Seguiment de “L’estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER
2014-2020 de Catalunya.
El tècnic
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