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PROPOSTA 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori,referent a la contractació de la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte de “Remodelació del Camp 
de Futbol de La Batllòria”, les quals, actualment, es troben en procés de licitació per a la seva 
execució. 
 
Per part dels tècnics municipals no és possible realitzar les tasques de direcció d’execució material 
i de coordinació de seguretat i salut, atès que, tot i tenir les competències professionals habilitants, 
no es disposa de prous recursos personals i de temps per assumir les tasques. 
 
Per realitzar el control i la supervisió de l’execució dels treballs indicats, així com de la coordinació 
en matèria de seguretat i salut, es precisa la contractació d’un tècnic (arquitecte tècnic) que 
n’assumeixi la direcció d’execució material i la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra, en 
col·laboració amb la direcció d’obra (arquitecte) a càrrec d’un tècnic municipal. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Glòria Domènech Escrig, Eduard de la Torre, Top 
Consulting Esportiu, SLU, Lluís Parera Sallent, Fernando de Alba Rodríguez i Poma Arquitectura, 
SL, essent aquest darrer el més econòmic per un import total de 7.078,50.-euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 7.078,50.-euros (Base imposable 5.850.- + 1.228,50.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 02.342Z0.63210 Camp d’Esports de La Batllòria 
- Concepte: Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al 

projecte de “Remodelació del Camp de Futbol de La Batllòria” 
 
2n.- Contractar amb Poma Arquitectura, SL, amb NIF B63247977, aquests treballs, conforme el 
seu  pressupost de data 16 de gener de 2017. 
 
Sant Celoni, 
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 17 de febrer de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al 
projecte de “Remodelació del Camp de Futbol de La Batllòria”. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori,referent a la contractació de la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al projecte de “Remodelació del Camp 
de Futbol de La Batllòria”, les quals, actualment, es troben en procés de licitació per a la seva 
execució. 
 
Per part dels tècnics municipals no és possible realitzar les tasques de direcció d’execució material 
i de coordinació de seguretat i salut, atès que, tot i tenir les competències professionals habilitants, 
no es disposa de prous recursos personals i de temps per assumir les tasques. 
 
Per realitzar el control i la supervisió de l’execució dels treballs indicats, així com de la coordinació 
en matèria de seguretat i salut, es precisa la contractació d’un tècnic (arquitecte tècnic) que 
n’assumeixi la direcció d’execució material i la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra, en 
col·laboració amb la direcció d’obra (arquitecte) a càrrec d’un tècnic municipal. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Glòria Domènech Escrig, Eduard de la Torre, Top 
Consulting Esportiu, SLU, Lluís Parera Sallent, Fernando de Alba Rodríguez i Poma Arquitectura, 
SL, essent aquest darrer el més econòmic per un import total de 7.078,50.-euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta del regidor d’Economia. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 7.078,50.-euros (Base imposable 5.850.- + 1.228,50.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 02.342Z0.63210 Camp d’Esports de La Batllòria 
- Concepte: Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents al 

projecte de “Remodelació del Camp de Futbol de La Batllòria” 
 
2n.- Contractar amb Poma Arquitectura, SL, amb NIF B63247977, aquests treballs, conforme el 
seu  pressupost de data 16 de gener de 2017. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 


