REGULARITZACIÓ DE PROFESSIONALS/TÈCNICS ADJUNTS D’ASSISTÈNCIES

Objecte
Els plecs de clàusules de serveis d’Infraestructures.cat defineixen, des del 2018, la figura del
tècnic adjunt al responsable del contracte, com un professional amb la mateixa titulació que la
exigida al responsable titular, però sense que hagi d’acreditar cap experiència prèvia.
Es tracta de visualitzar el treball d’aprenentatge dels nous professionals i establir un
procediment per tal de reconèixer l’experiència que van adquirint i permetre el seu accés com
a responsables titulars.
Que aquest concepte no estigués reconegut formalment fins al 2018 no vol dir que en el
desenvolupament dels contractes no existís aquesta figura i en conseqüència, és molt probable
que a la base de dades que disposa Infraestructures.cat sobre la participació de tècnics als seus
contractes, no hi consti la participació d’aquests tècnics, i per tant, no estigui reconeguda la seva
experiència real.
És per aquest motiu que obrim la possibilitat d’informar sobre els tècnics que van participar
com adjunts als contractes desenvolupats per Infraestructures.cat, aportant l’acreditació
exigida als actuals plecs de clàusules.

Procediment
Recordar que una de les condicions de ser ADJUNT és disposar de la mateixa titulació requerida
per l’Autor/Director/CSS titular. Es regularitzen dades de contractes gestionats per
GISA/REGSA/Infraestructures.cat

1. CONTRACTES DESENVOLUPATS PER LA PRÒPIA EMPRESA A LA QUE PERTANY
L’ADJUNT
La presentació d’informació es farà ordenada per contracte, segons el “model 1” de l’excel que
s’acompanya.
Cal indicar:







Codi de contracte Infraestructures.cat (CN. Ha de constar a les factures emeses)
Clau i descripció de l’actuació
Responsable titular indicant nom i cognoms (autor, director d’obra, etc.)
Adjunt/s que va/n participar:
o DNI
o Nom i cognoms
o Titulació
o Núm. Col∙legiat
o Correu electrònic de contacte
Signatura del responsable principal del contracte o responsable de l’empresa.

S’inclouran tots els tècnics adjunts formin part o no, actualment, de l’empresa concreta.

Documentació annexa:


Acreditació de la col∙legiació professional

2. CONTRACTES DESENVOLUPATS
ANTERIORMENT L’ADJUNT

EN

ALTRES

EMPRESES

ON

TREBALLAVA

La presentació es fa agrupada per tècnic adjunt, segons el “model 2” de l’excel que s’acompanya.
Cal indicar:






Adjunt que reclama el reconeixement
o DNI
o Nom i cognoms
o Titulació
o Núm. Col∙legiat
o Correu electrònic de contacte
Codi de contracte Infraestructures.cat (CN. Ha de constar a les factures emeses)
Clau i descripció de l’actuació
Responsable principal (autor, director d’obra, etc.)

Documentació annexa:



Certificat del responsable principal o responsable de l’empresa amb la que es va
desenvolupar el contracte.
Acreditació de la col∙legiació professional

La manca d’informació podria comportar la no consideració del tècnic proposat.
La documentació s’adreçarà mitjançant correu electrònic a l’adreça
asunol@infraestructures.cat

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TÈCNICS ADJUNTS A CONTRACTES
DESENVOLUPATS PER L’EMPRESA

El Sr./Sra. .................................. actuant en nom de l'empresa .................., i en relació amb el/s
contracte/s relacionat/s al quadre que s’adjunta com annex (model 1), DECLARA:

Que en el/s diferent/s contracte/s relacionat/s, desenvolupat/s per l’empresa .................. , el
respectiu responsable titular del contracte, que hi consta a la relació, va comptar amb la
participació del/s tècnic/s adjunt/s referenciat/s, amb la titulació requerida al responsable titular
del/s respectius/ contracte/s tal com s’acredita amb la documentació adjunta a l’annex referenciat
que inclourà l’acreditació de la colꞏlegiació professional.

Data

Signatura del representant de l’empresa

Amb la conformitat del/s tècnic/s adjunts (identificació i signatura dels tècnics adjunts):

Nom i cognoms
Signatura

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TÈCNICS ADJUNTS EN CONTRACTES
DESENVOLUPATS EN ALTRES EMPRESES

El Sr./Sra. .................................. actuant en nom de l'empresa ....................., i en relació amb
el/s tècnic/s relacionat/s al quadre que s’adjunta com annex (model 2), DECLARA:

Que els tècnics relacionats, que actualment formen part de l’empresa .................. , va/n participar
com adjunt/s al/s responsable/s titular del/s contracte/s indicat/s, amb la titulació requerida al
responsable titular de cadascun d’ells. S’adjunta/en els documents acreditatius d’aquesta
participació, signats pel responsable titular o representat de l’empresa amb la que es va/n
desenvolupar el/s contracte/s. Així mateix s’adjunta l’acreditació de la colꞏlegiació professional.

Data

Signatura del representant de l’empresa

Amb la conformitat del/s tècnic/s adjunts (identificació i signatura dels tècnics adjunts):

Nom i cognoms
Signatura

