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DEMANDA D’OFERTES PER SERVEIS DEL PROJECTE 
PATI DE L’AMPA LA TRAMA 

 
REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Sabadell, a 9 de Maig de 2017 
 
 

OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ : 

Aquest procés de selecció té la intenció de contractar professionals externs a la AMPA la Trama per a 
la realització del projecte bàsic‐executiu i relacionats i la direcció de l’obra i relacionats, del projecte 
de reforma del pati de l’escola la Trama a Sabadell. 
 

CONDICIONS DE LES OFERTES: 

i. Es demana que els equips de professionals presentin  la seva oferta detallant de manera separada 
cadascun dels diferents  treballs  i  accions perquè permeti  la  comparativa dels  serveis de manera 
independent. 

 
ii. El preus i terminis de prestació/execució del servei de les ofertes presentades han de ser concrets 
i tancats. 
Es rebutjaran aquelles ofertes que el temps de prestació del servei de Fase de Projecte superi 

el termini de 2 mesos. 
 

iii  .En cap cas  suposarà un  sobrecost a  les ofertes presentades  les adaptacions posteriors,  fruit de 
modificacions  necessàries  sobrevingudes  en  el  procés  de  reforma  del  pati  afectant  solucions 
constructives  o  selecció  de  materials  que  l’AMPA  consideri  que  produeixen  un  benefici  en  la 
qualitat del projecte o en les condicions econòmiques. 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 

i. Les ofertes es lliuraran abans del 30 de Maig del 2017 a través de l’adreça de correu electrònic: 
< ampalatrama.secretaria@gmail.com>  Amb l’assumpte: Concurs projecte pati 
 
Aquest correu tindrà un únic document adjunt en format .pdf amb tota la informació requerida. 
Grandària màxim de l’arxiu 5Mb. 
 
ii. L’AMPA es reserva el dret d’iniciar una segona fase de selecció a través d’un procés negociat amb 
les  ofertes  d’aquells  equips  de  professionals  que  estimi  convenients  per  tal  d’acabar  de  decidir 
l’oferta a contractar. 

 

ABAST DELS TREBALLS: 
Es parteix de  la  informació del Projecte Pati  la Trama  , presentat per  l’entitat al procés construint 
ciutat  2017  de  l’ajuntament  de  Sabadell  (s’adjunten  els  documents  de  treball  en  la web  de  la 
publicació del concurs) com a  element de referència del projecte que es vol dur a terme, i sobre el 
què caldrà fer les valoracions de les ofertes que es presentin.  
 
El cost total d’inversió es planteja sobre els 20.000 euros. 
 

Els treballs relacionats amb el Projecte del pati la Trama on es demana oferta s’agrupen en 2 blocs: 
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El la fase de projecte ha d'incloure totes les tasques necessàries pel compliment legal i correcte de la 
projecte: 

 Projecte per a llicència d’obres menors: 
El  projecte  tècnic  contindrà  les  dades  precises  per  a  què  amb  el  seu  examen  es  pugui 
comprovar que  les obres s'ajusten a  la normativa urbanística vigent sobre ús  i   edificació del 
sòl. 
a) Com a mínim el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents: 
i Memòria tècnica de les obres sol∙licitades, amb referència al planejament urbanístic general i 
derivat d’aplicació,  les condicions urbanístiques en el  sector d'emplaçament,  la descripció de 
les  obres,  les mesures  correctores  previstes  sobre  seguretat  vial  i  el  pressupost  d'execució 
material.  
ii Plànols d’emplaçament a escala no menor a 1:500, en els que es determini la localització de la 
finca a què es refereix la sol∙licitud de llicència amb relació a la xarxa viària de l'entorn. 
iii Plànols acotats i a escala 1:50 o 1:100 que permetin  interpretar clarament  l'abast de l'obra, 
signats per la persona promotora i per professional competent. 

 Amidaments detallats. 

 Cronograma d’obra  

 Detall dels mitjans auxiliars i els mitjans de protecció per a la realització de les obres durant 
horari escolar.  

 Estudi bàsic de seguretat i salut 

 Estudi de residus / Documentació acreditativa de l’acceptació de residus. 

 Assumeix de direcció facultativa 

 Visat i Assegurança de Responsabilitat civil. 
El  projecte  haurà  de  ser  realitzat  amb  la  col∙laboració  de  l’AMPA  la  Trama,  i  el  vist  i  plau  dels  tècnics 
encarregats de l’ajuntament de Sabadell al tractar‐se d’una escola pública.  

En relació al projecte de referència (procés construint ciutat 2017 de l’ajuntament de Sabadell);aquest 
podrà ser modificat, amb les justificacions pertinents, i a través de l’acceptació de l’AMPA.  
 
La fase de direcció d'obra ha d'incloure totes les tasques necessàries pel compliment legal i correcte 
de la direcció: 

1‐Direcció facultativa de l’obra. 
Inclou: 

 Aportar, redactar i signar el Llibre d’ordres i assistències 

 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar‐la, juntament amb l’AMPA i el contractista. 

 Elaborar informes de seguiment: 

 Visites necessàries a peu d’obra. 

 Reunions amb el Consell Escolar i l’AMPA a per informar de la marxa de les obres. 

 Validar i signar les certificacions: control i seguiment de costos, verificació i seguiment 
dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra. 

 Fer seguiment del Planning d’obra realitzat pel contractista principal i gestió de 

l’autoconstrucció. 

 Supervisió  i  validació  de  cada  una  de  les  unitats  d’obra  (  estructura,  tancaments, 
instal∙lacions,  acabats...),  comprovant‐ne  les  dimensions  i  correcta  disposició  dels 
elements  constructius  així  com  la  qualitat  exigides  en  les  especificacions  del  projecte  i 
contracte. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 

 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO) 
2‐ Coordinació de seguretat i salut 
3‐ Control de Qualitat 
4‐Elaboració de plànols AS BUILD 
5‐Requeriments propis de l’Ajuntament de Sabadell 
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CRITERIS DE VALORACIÓ: 

a) Econòmic (30%) 
 

b) Experiència en el camp (40%) 
Els equips de professionals hauran de justificar l’experiència en activitats professionals 
similars, ja sigui de l’equip, com de les persones que l’integren. 

Es demana que es detallin aspectes relacionats amb: 
- Formació al respecte 
- Currículum i participació d’altres serveis similars 
- Satisfacció dels clients de serveis anteriors 

 
c) Solvència tècnica (20%) 

Les ofertes hauran d’acreditar la capacitat per fer front al servei des d’una vessant 
professional. 
Es demana que es detallin aspectes relacionats amb: 

- Equip humà que es destinarà al servei. (nombre de persones i dedicació, perfils i 
coneixements...) 

- Recursos materials que es disposa 
- El temps en de la prestació/execució del servei (en la Fase de Projecte) 

 

d) Coneixement i vincle amb l’autoconstrucció i processo participatius (10%) 
Les ofertes hauran de justificar la relació i/o experiència que tenen amb treballs 
d’autoconstrucció i tècniques constructives ecologiques i/o de bioconstrucció, la seva 
experiència amb altres projectes participatius d’accés i tinença a l’habitatge, en especial la 
Cessió d’Ús. 

 

 

ALTRES: 

Es planteja l’opció de poder fer una visita a l’escola per aquells equips de professionals que ho 
desitgin. 
Aquelles/es interessats/des us demanem que us poseu en contacte amb la comissió de coordinació 
del projecte a través del correu‐e < ampalatrama.secretaria@gmail.com > per acabar de 
concretar. 


