MODIFICA
ACIÓ AL PLEC
P
DE PRESCRIIPCIONS TÈCNIQU
T
ES DE LA
A LICITAC
CIÓ PER A
LA OBRA
A DE CO
ONSOLIDA
ACIÓ ES
STRUCTUR
RAL DE FORJAT INTERMIG A LA
A
SUBCENT
TRAL DE PLAÇA
P
ES
SPANYA L
LÍNIA 1.
Codi d'expe
edient:1489
92188

OBJECTE
ació de les condicions
c
d’execució del plec ob
bjecte d’aquesta licitacióó.
La modifica

ACIONS
MODIFICA

1. L’aparta
at TERMINI PER A L’EXECUCI
L
IÓ DE LES
S OBRES, de la pàginna 18 del Projecte de
e
consolid
dació estrucctural del fo
orjat intermig
g a la subce
entral de Plaça Espanyya Línia 1.
Aquest a
apartat, amb la descrip
pció actual:
“TERMIN
NI PER A L’E
EXECUCIÓ DE
D LES OBR
RES
La durad
da de les ob
bres, tenint en
e compte lles unitats d’obra,
d
els re
endiments pper l’execució
ó d’aquestess
unitats i e
els imprevisttos per caus
ses diverses està previstt que durin VUIT
V
(8) setm
manes, que incorpora elss
següentss condicionan
nts:
Els descà
àrrecs s’haurran de gestio
onar, per a re
ealitzar les ta
asques al forrjat inferior.
Els treba
alls s’hauran
n de coordinar amb el n
normal serve
ei de la subc
central, teninnt present que
q
part delss
treballs ss’hauran d’exxecutar en ho
orari nocturn
n i reduït, i am
mb Pilot Hom
mologat de Seeguretat.”.

Queda m
modificat de
e la següentt forma:
“TERMIN
NI PER A L’E
EXECUCIÓ DE
D LES OBR
RES
La durad
da de les ob
bres, tenint en
e compte lles unitats d’obra,
d
els re
endiments pper l’execució
ó d’aquestess
unitats i e
els imprevisttos per caus
ses diverses està previstt que durin VUIT
V
(8) setm
manes, que incorpora elss
següentss condicionan
nts:
La zona de treball de
e la sotscentrral, objecte d
d’aquest projjecte, restarà
à fora de serrvei i sense tensió duran
nt
na del 9 al 15 d’agost per a l’execució
ó dels treballls, que es po
odran realitzaar en horari ininterrompu
i
ut
la setman
de 00:00 a 24:00 h.
r
ie
entrada de materials
m
s’hauran de reaalitzar amb antelació, en
n
Tots els treballs prevvis: ’estudi, replanteig
octurn i reduït
ït de 01:00 a 04:00.
horari no
Tos els trreballs a l’intterior de la sotscentral,
s
h
hauran d’esta
ar coordinats
s amb el perssonal de manteniment de
e
sotscentrrals.” i seguin
nt les seves indicacions.

CACIÓ PAR
RTIDA 12, CA
APÍTOL 1, CO
ODI K4435115.
2. MODIFIC
Aquesta parrtida, amb la descripció:
“Acer S275JJR segons UNE-EN
U
1002
25-2, per a b
bigues formad
des per peça
a simple, en perfils lamin
nats en calen
nt
sèrie IPN, IP
PE, HEB, HE
EA, HEM i UPN,
U
treballa t a taller i am
mb una capa
a d'imprimaci
ció antioxidan
nt, col·locat a
l'obra cargollat. Inclou me
edis auxiliars
s per al transsport i col·loc
cació dels pe
erfils.”
Queda redacctada de la següent
s
form
ma:
“Acer S275JJR segons UNE-EN
U
1002
25-2, per a b
bigues formad
des per peça
a simple, en perfils lamin
nats en calen
nt
sèrie IPN, IP
PE, HEB, HE
EA, HEM i UPN,
U
treballa t a taller i am
mb una capa
a d'imprimaci
ció antioxidan
nt, col·locat a
l'obra cargollat. Les unio
ons han d’an
nar-hi cargola
lades i amb punts
p
de solldadura per aafavorir la tra
ansmissió de
e
la posada a terra de l’estructura. Incllou medis au
uxiliars per all transport i col·locació
c
deels perfils.

Ignasi Patón
n
Unitat P
Projectes d’In
nfraestructura
a

