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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 3 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació de la direcció d’obra dels treballs d’arranjament de diversos paviments de la Pista 
Municipal d’Atletisme. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports, referent a la 
contractació de la direcció d’obra dels treballs d’arranjament  de diversos paviments de la Pista 
Municipal d’Atletisme: paviment exterior del sintètic, paviment interior del sintètic, paviment 
perimetral de la zona de grades i canvi de  paviment superficial de la zona de serveis. 
 
El 10.01.2017 es va notificar a l’empresa SIC Bosch, SL, la contractació dels treballs d’arranjament 
de diversos paviments de la Pista Municipal d’Atletisme. 
 
Per tal de realitzar el control i la supervisió d’aquests treballs es precisa la contractació d’un tècnic 
que n’assumeixi la direcció d’obra. 
 
Vist l’informe emès per l’àrea de Territori sobre la necessitat de contractar aquesta actuació. 
 
Els treballs a realitzar són els corresponents a la direcció d’obra i la direcció d’execució material de 
l’obra, incloses les tasques que  puguin ser necessàries en matèria de seguretat i salut com pot ser 
l’aprovació del pla de segureta i salut, entre d’altres: 
 

- La direcció, organització i impuls de ‘execució material de les obres i instal·lacions, tenint 
cura del seu control pràctic 

- La redacció de les actes de totes les visites i reunions d’obra de forma que quedi 
constància de totes les decisions preses i les seves conseqüències 

- L’aprovació prèvia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinària aportada a l’obra, 
projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones d’abassegament, 
abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de 
treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), termini i fites dels treballs subcontractats, 
plànols d’obra, etc 

- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, 
anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d’acord amb la 
sistemàtica de control de qualitat aprovada, informant l’ajuntament i el Director d’obra de 
les incidències esdevingudes i la forma de solucionar-les 

- La supervisió i control de posada a l’obra de cada una de les seves unitats, comprovant 
les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i l’establiment amb el 
Contractista, de 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 

- Complir amb les obligacions descrites al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

- Complir amb totes aquelles funcions i obligacions que puguin esdevenir de noves 
normatives aplicables 

- Requerir al contractista per a que presenti el pla de seguretat i salut i la resta de 
documentació necessària, sol·licitant les esmenes necessàries si fos el cas i informar 
l’aprovació del pla de seguretat i salut prèviament a l’inici de l’obra i tots els altres 
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documents que siguin necessaris per a la marxa de l’obra amb prou antelació per a no 
interferir en la marxa de l’obra 

 
S’ha demanat pressupost a Fernando de Alba Rodríguez, Joan Amadó Costa, Clara Artero 
Nualart, els quals no han presentat cap oferta, i Glòria Domènech Escrig, i Lluís Parera Sallent, 
essent aquest darrer el més econòmic per un import total de 605.-euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Serveis a les Persones, àmbit d’Esports. 
 
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: 605.-euros (Base imposable 500.- + 105.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.342Z0.63213 Inversions instal·lacions esportives Pistes 

Esportives Can Sans 
- Concepte: Direcció d’obra dels treballs d’arranjament de diversos paviments de la Pista 

Municipal d’Atletisme 
 
2n.- Contractar amb Lluís Parera Sallent, amb NIF 43695523P, 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 


