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Dimecres, 7 de desembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI sobre la  modificació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de la contractació,  
mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària  del  concurs,  del  contracte de serveis  per  a  la  direcció  d'obres,  
direcció  d'execució,  coordinació  de  seguretat  i  salut  i  seguiment  ambiental  de  la  modificació  del  Projecte  per  a  
l'acabament del Parc del Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès

En data 30 de novembre de 2016, l'alcalde ha dictat el Decret següent:

"Antecedents de fet.

1.En sessió de data 20 d'octubre de 2016 de la Junta de Govern Local es va aprovar l'expedient de contractació i els  
plecs  de  clàusules  administratives  i  tècniques  que  hauran  de  regir  l'adjudicació  mitjançant  procediment  obert  del 
contracte de serveis per a la direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i seguiment ambiental 
de la modificació del projecte per a l'acabament del parc del Falgar i la Verneda de les franqueses del Vallés.

2.El dia 10 de novembre de 2016 es va publicar al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci de la referida 
contractació.

3. Per registre d'entrada núm. 9506 de data 25 de novembre de 2016, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Catalunya va presentar escrit mitjançant el qual interposava recurs de reposició contra la clàusula 7 del Plec de 
clàusules administratives i contra les clàusules 3.1, 3.2 i 3.3 del Plecs de prescripcions tècniques en relació a l'exclusió 
injustificada dels enginyers de Camins, Canals i Ports.

4.En data 28 de novembre l'arquitecta municipal emet informe, on esmena l'omissió comesa i com a conseqüència de la 
mateixa esmenta les rectificacions que procedeixen al respecte.

5. Les al·legacions de l'esmentat recurs s'han d'estimar íntegrament com a conseqüència de que el referit col·lectiu és 
competent tan legalment com jurisprudencialment en matèries com l'urbanisme i l'ordenació i planificació del territori.

Per tant, s'entén que els enginyers de camins, canals i ports són també competents per exercir funcions de direcció i  
execució d'obra, així com de coordinació de seguretat i salut al igual que els arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers 
tècnics  d'obres  públiques  i  que  procedeix  efectuar  les  rectificacions  oportunes  tant  en  el  plec  de  clàusules 
administratives com en el plec de prescripcions tècniques a fi d'incloure la titulació d'enginyer de camins, canals i ports 
per dur a terme les funcions de direcció d'obra, direcció en l'execució d'obra, coordinador de seguretat i salut i de control  
ambiental.

Fonaments de dret.

D'acord amb els articles 109, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment comú de les Administracions 
públiques, sobre rectificació d'ofici i recurs de reposició.

RESOLC,

Primer.- ESTIMAR íntegrament el recurs de reposició interposat pel Col·legi d'enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya contra la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives i la clàusula 3.1, 3.2 i 3.3 del Plec de prescripcions 
tècniques aprovat per acord de Junta de data 20 d'octubre de 2016, pels motius indicats a la part expositiva d'aquest 
informe i en conseqüència procedeix:

A) Modificar la clàusula les clàusules 7 del Plec de clàusules administratives i la clàusula 3.1, 3.2 i 3.3 del Plec de 
prescripcions tècniques en el sentit següent:

Pel que fa al Plec de clàusules administratives:
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Dimecres, 7 de desembre de 2016

On diu:

CLAUSULA 7.-

On diu:

a) Equip tècnic redactor format, almenys, per:

- Enginyer d'obra pública.

- Arquitecte.

Ha de dir:

a) Equip tècnic director format, almenys, per:

- Enginyer d'obra pública o Enginyer de Camins Canals i Ports.

- Arquitecte.

Pel que fa al plec de prescripcions Tècniques,

On diu:

3.1 Direcció d'obra.

El director/a de l'obra haurà d'estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte, segons 
el que estableix l'apartat a) del punt 3 de l'article 12 de la llei 38/1999.

Ha de dir:

3.1 Direcció d'obra.

El director/a de l'obra haurà d'estar en possessió de la titulació acadèmica i  professional habilitant per aquest tipus 
d'obra.

On diu:

3.2 Direcció de l'execució de l'obra.

El  director/a  de  l'execució  de  l'obra  haurà  d'estar  en  possessió  de  la  titulació  acadèmica  i  professional  habilitant 
d'arquitecte tècnic, segons el que estableix l'apartat a) del punt 2 de l'article 13 de la llei 38/1999.

Ha de dir:

3.2 Direcció de l'execució de l'obra.

El director/a de l'execució de l'obra haurà d'estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per 
aquest tipus d'obra.

On diu.

3.3 Coordinació de Seguretat i Salut.

El  coordinador/a  de seguretat  i  salut  de l'obra haurà  d'estar  en possessió  de la  titulació  acadèmica i  professional 
habilitant d'arquitecte o d'arquitecte tècnic i coneixements, en prevenció de riscos laborals, d'acord amb les funcions a 
desenvolupar segons el RD 1627/1997. C
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Ha de dir:

3.3 Coordinador de Seguretat i Salut.

El  coordinador/a  de seguretat  i  salut  de l'obra haurà  d'estar  en possessió  de la  titulació  acadèmica i  professional 
habilitant i tenir els coneixements en prevenció de riscos laborals, d'acord amb les funcions a desenvolupar segons el 
RD 1627/1997.

B) Ampliar el termini de presentació de sol·licituds i nova publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
web i perfil del contractant de l'ajuntament per un període igual al de presentació inicial, de 15 dies naturals.

Segon.- Notificar la resolució a les persones interessades i publicar a la web de la Corporació a fi de suspendre el referit 
concurs fins que no es dugui a terme la publicació de l'esmentada modificació.

Tercer.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució en la propera Junta de Govern."

Per tant, s'obre un nou termini de presentació de 15 dies naturals, a comptar des del mateix dia de la publicació d'aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En el perfil del contractant de l'ajuntament està disponible el plec de clàusules administratives particulars i el plec de  
prescripcions tècniques, amb les modificacions incorporades.

Les Franqueses del Vallès, 2 de desembre de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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