
DECRET D’ALCALDIA 16/2019 APROVANT EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DEL CAMP DE 
FUBTOL MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist el Pla de Seguretat i Salut en el treball  de les obres relatives al Projecte Executiu per la 
pavimentació amb gespa artificial  i  adequació  de l’entorn del  camp de futbol  municipal  de 
Guardiola de Berguedà, presentat per ROYALVERD SERVICE, SLU.

Vist l’informe favorable elaborat pel Sr. Víctor Payró Milan, coordinador de seguretat i salut de 
l’obra, a través del qual manifesta que:

- Que l'indicat pla ha estat redactat per l'empresa contractista i desenvolupa l'estudi o 
de seguretat i salut elaborat per a aquesta obra. 

- Considerant que amb les indicacions abans assenyalades el pla de seguretat i salut 
en el  treball  al  que es refereix aquest  informe reuneix les condicions tècniques 
requerides  pel  RD  1627/1997,  de  24  d'octubre,  el  coordinador  en  matèria  de 
seguretat i de salut en el treball durant l'execució de l'obra que subscriu procedeix a 
la remissió del present informe sobre el ressenyat pla que s'eleva per a la seva 
aprovació per part de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

- Del pla una vegada aprovat es donarà trasllat per l'empresa contractista a l'autoritat 
laboral competent. Igualment es donarà trasllat al servei de prevenció constituït en 
l'empresa o concertat amb entitat especialitzada aliena a la mateixa, si escau, en 
funció del concert establert entre l'empresa i aquesta entitat (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre,  i  RD 39/1997, de 17 de gener) i  als  representants  dels  treballadors, 
perquè en prenguin coneixement i efectes oportuns. 

- S'adverteix  que,  conforme  estableix  en  el  seu  article  7.4  el  RD  1627/1997, 
qualsevol modificació que es pretengui introduir per l'empresa contractista al pla de 
seguretat i  salut en el  treball  en funció del procés d'execució, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l'obra, requerirà d'un nou informe exprés del coordinador en matèria de seguretat i 
de  salut  en  el  treball  durant  l'execució,  i  haurà  de  sotmetre's  al  mateix  tràmit 
d'aprovació, informació i trasllat als diversos agents intervinents ressenyats en el 
paràgraf anterior.

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes, 

DECRETO:
 
Primer.- Aprovar l’informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut  
durant l’execució de l’obra i  el  Pla de Seguretat i  Salut corresponent a l’obra de referència 
elaborat pel contractista.

Segon.- Comunicar el present acord al coordinador de seguretat i a l’empresa adjudicatària de 
les obres.
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