Vist el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres relatives al Projecte d’obres per la
construcció d’un espai polivalent cobert, FASE 2 LOT 3, presentat per “AÏLLAMENTS I
INSTAL·LACIONS RIAL, S.L.
Títol del projecte: CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ - FASE 2 – LOT 3 INSTAL·LACIONS
Situació: Zona esportiva – 08694 Guardiola de Berguedà
Administració actuant: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Redactor PSSL:
MÚTUA INTERCOMARCAL
AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL, S.L
En Marc Camps Casas, coordinador de seguretat i salut de l’obra, presenta l’informe sobre el
pla de seguretat de l’obra de referència, el contingut del qual es transcriu literalment a
continuació:
1. Que un cop analitzat el contingut, he aprovat el Pla de seguretat i salut elaborat pel
contractista, a partir de les previsions contingudes en l’Estudi de seguretat i salut o en l’Estudi
bàsic, d’acord amb les prescripcions del RD 1627/97.
2. Que el Pla de seguretat i salut ha d’estar a l'obra i a disposició permanent de la direcció
facultativa, de qui intervingui en l'execució de l'obra, i de les persones o els organismes amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin, així com dels
representants dels treballadors.
3. Que el contractista no pot introduir cap modificació en el Pla de seguretat que no hagi estat
prèviament aprovada de forma expressa pel coordinador de seguretat. Les persones
esmentades en el paràgraf anterior poden presentar, per escrit i raonadament, les alternatives i
els suggeriments que considerin oportuns.
4. Que el contractista ha de designar els recursos preventius adequats, de conformitat amb la
Llei 54/2003, que han d’estar a l'obra quan es desenvolupin treballs amb riscos especials
(definits amb caràcter no exhaustiu a l'annex II del RD 1627/97), amb l'objectiu de vigilar el
compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut, i comprovar-ne l’eficàcia.
I per tant, informo favorablement, a fi que sigui considerat per a l’aprovació del Pla de seguretat
i salut de l’obra per part d’aquesta Administració, segons estipula l’article 7.2 del RD 1627/97.
D’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, un cop revisat el Pla de Seguretat i Salut i
atès que l’informe del coordinador de seguretat i salut és favorable,
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DECRET D’ALCALDIA 08/2022 APROVANT EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA
DE CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ –
FASE 2 LOT 3

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.

L’Alcalde
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