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Contracte menor de serveis consistent en la coordinació de seguretat i
salut durant la fase d'execució de les obres d'arranjament del tram
central del Camí Ral
Territori i Sostenibilitat – Obres i Serveis
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1-4-6-2 Contractació menor de serveis
Informe-proposta referent a un contracte menor

1.- La regidoria delegada d’Obres i Serveis posa de manifest la necessitat de celebrar un contracte
amb personal tècnic especialitzat per dur a terme les tasques de coordinació en matèria de
seguretat i salut durant la fase d'execució de les obres d'arranjament del tram central del Camí
Ral, atès que l'article 3.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció obliga al promotor, abans
de l’inici dels treballs, a designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució
de l’obra que vetllarà per a la seva correcta execució i l’Ajuntament de Tordera no disposa de
mitjans personals propis adequats i suficients per dur a terme els treballs objectes del contracte i
ser aquests necessaris per a satisfer les necessitats de l’Ajuntament.
2.- El 2 de març de 2018, el departament d'Obres i Serveis va demanar els pressupostos següents:
Data
pressupost
02/03/2018

Núm.
pressupost

Empresa

CIF

Import net

21 % IVA

Import total

Josep
Colldeforns
Soler

77610919H

1.923,00 €

403,83 €

2.326,38 €

3.- El pressupost ofert pel senyor Josep Colldeforns Soler, Arquitecte Tècnic col·legiat a Barcelona
amb el núm. 11.686, amb CIF núm. 77610919H, per un import total de 2.326,38 €, impostos
inclosos, és idoni i adequat a les necessitats que motiven la contractació, atès que té capacitat
d'obrar i disposa de solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional per a la
celebració del corresponent contracte atenent a les prestacions que configuren l'objecte del
mateix, i el qual s’adjunta com a Annex.
4.- La contractació menor s’integra dins les competències de la Corporació municipal i no té
caràcter periòdic i previsible sinó que respon a una necessitat puntual i esporàdica i per tant no
s’està fraccionant l’objecte del contracte.
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5.- Es dóna compliment d’allò que disposa l’article 118.3 de la LCPS atès que:
a) L’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional
necessària per a la dita contractació.
b) No s’ha alterat l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de la
contractació i el dit empresari no ha subscrit més contractes menors, d’objectes
qualitativament iguals, o quan es tracti de prestacions que constitueixin, o puguin
constituir una unitat d’execució, en allò jurídic i en allò econòmic, durant el termini d’un
any a comptar des de l’aprovació de la factura, o en el seu cas, des del moment de
l’adjudicació del contracte anterior, amb l’Ajuntament de Tordera, que individual o
conjuntament, superi la xifra assenyalada a l’article 118.1 de la LCSP, aprovada pel mateix
òrgan de contractació.
En conseqüència, s’ha donat compliment als requisits previstos en l’article 118 i concordants de la
LCPS.
Per això,
Proposo a l’Òrgan de Contractació:
1.- Adjudicar el contracte menor següent:

Nom del contracte:
Tipus de contracte:
Objecte del contracte:
Codi CPV:
Durada del contracte:
Lloc de realització:
Aplicació pressupostària:
Responsable del contracte:
Empresa adjudicatària:
CIF empresa adjudicatària:
Import net:
IVA al 21 %:

Contracte menor de serveis consistent en la coordinació de
seguretat i salut durant la fase d'execució de les obres
d'arranjament del tram central del Camí Ral
Serveis
Funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra desenvolupant les funcions d'acord amb
l'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre
71317200-5 Serveis de salut i seguretat
6 mesos o el termini que duri l'execució de l'obra i, en tot cas, serà
inferior a 1 any
Camí Ral i carrers adjacents, 08490 de Tordera
2018/0500/1532/619/01 Arranjament del tram central del Carrer
Camí Ral
Sònia Adamuz Viana, Arquitecta de l'Ajuntament
Josep Colldeforns Soler
77610919H
1.923,00 €
403,83 €
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Import total adjudicat:
Règim de pagament:
Determinacions tècniques:

2.326,38 €
Mensual
D’acord amb l’article 9 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, que
regula les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i de
salut durant l'execució de l'obra, estableix que el coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de
desenvolupar les següents funcions:
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de
seguretat:
1r En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la
finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
2n En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests
diferents treballs o fases de treball.
b) 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 a què es refereix l'article 10
d'aquest Reial decret.
c) Informar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si
escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta
dels mètodes de treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones
autoritzades puguin accedir a l'obra.

Tordera, 13 d’abril de 2018

L’arquitecta de l’Ajuntament de Tordera

Vist i plau,
El regidor delegat d'Obres i Serveis

Sònia Adamuz Viana

Carles Aulet Salvador
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