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OBJECTE DEt CONTRACTE

de ta JGL

L'objecte del contracte és la contractació m¡xta a un únic licitador per al submin¡strament

I

l'execució de les obres contemplades al:
PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL

DE tA TORRASSA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

En relació

a les normes que

reg¡ran l'adjudicació,

el

contracte tindrá carácter de

subm¡n¡strament , donat que es considera que és la prestació pr¡nc¡pal envers l'obra.

ialtra equipament
per
práctica
porter¡es,
esport¡u necessar¡
a la
de l'esport de futbol:
banderins, marques¡na
suplents, túnel extens¡ble i marcador.
El projecte objecte de licitac¡ó planteja La col.locació de la gespa artificial

La

construcció d'aquesta ¡nstal.lac¡ó esport¡va respon a la necess¡tat del barr¡ de ten¡r un camp

de futbol normat¡u per a la práctica d'aquest esport.
CPV - 39293400-6 Césoed

2.

artificial

ABAST DEt CONTRACTE: ELEMENTS A SUBMINISTRAR I OBRES COMPLEMENTARIES

contracte contemplará tots els elements, par¿metres ¡ cond¡c¡ons contemplades al "Projecte
de subm¡n¡strament i col.locac¡ó de gespa artif¡c¡al al camp de futbol de la Torrassa de
El

l'Hosp¡talet de Llobregat", inclós a la documentació base de la l¡citació.
Relació d'elements a subm¡n¡strar ¡ instal.lar

.

Subministrament i instal.lació del s¡stema de gespa art¡fic¡al amb base elástica. S'haurá
d'incloure lín¡es i marcatges per a terreny de joc futbol 11 i tres terrenys de joc
tranversals de futbol 7. S'intentará incloure el menor número de línies possibles per als
camps de futbol 7.

.

.

Reutilització del reomplert de cautxú SBR encapsulat verd que sigu¡ possible,
recuperat d'altres camps de futbol de la c¡utat durant altres actuacions prévies de
subst¡tució i emmagatzemat a instal.lacions municipals.
Subministrament i llastrat amb sorra i cautxú SBR encapsulat verd per a completar la
cárrega necessária per a la gespa instal.lada (un cop reutilitzat el material existent),
segons ¡nd¡cac¡ons del fabricant

i

quantitat de replé recuperat de les superfícies

existents.

.

Subministrament ¡ col.locac¡ó de l'equipament esportiu prev¡st al projecte: porter¡es,
marcador, túnel extensible, marques¡na suplents i banderins.
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Així mateix, s'entendrá inclós, en

tot

cas, a

títol enunciat¡u ¡ no excloent, els conceptes que es

mencionen a cont¡nuació:
Les despeses generals d'empresa i el benefici ¡ndustrial del Contract¡sta
Les despeses d'elaboració, aplicació iexecució del Pla de Seguretat iSalut.
Les despeses de muntatge, conservació

i retirada d'¡nstal.lacions pel subm¡nistrament

d'a¡gua ¡ energ¡a eléctrica necessaris per l'execució de l'obra, així com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energ¿t¡ques per dur a

terme les obres. La implantació dels serveis provisionals d'obra

iles

escomeses

corresoonenls.
Subministrament, col.locació iconservació de senyals ielements de seguretat dins de
l'obra ide les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra

i

la vigiláncia d'afeccions a tercers.

Despeses derivades per manten¡r el grau de neteja necessar¡, segons criteri de la DF,

per tal de garant¡r el correcte func¡onament de l'obra.
La conservació de l'obra durant la seva execució

Despeses corresponents

a

¡durant el term¡n¡ de garantia

plantes, ¡nstal.lacions

¡

m¡tjans auxiliars,

i

equ¡ps de

maqu¡n¿ria.
Despeses d'instal.lac¡ó

¡ retirada de tota

classe de construccions auxiliars, plantes,

¡nstal.lac¡ons ¡ eines.
Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a d¡pósits de maqu¡nária i mater¡als.
Despeses de retirada mater¡als rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra
i zones limítrofes afectades per l'execució de la mate¡xa (inclós taxes d'abocadors).
Despeses de reparació i reposició de vials ¡serve¡s que afectin al Contractista per a la

realització de treballs.
Despeses derivades de les ampl¡acions o connexions de serveis definitius d'electricitat,

aigua, gas, teléfon i xarxes de comun¡cac¡ó per a la correcta explotació de les obres
objecte de contracte, d'acord amb les poténc¡es, consums ¡característ¡ques definides

en el Projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexió de les
company¡es submin¡stradores i a les obres ¡ ¡nstal.lacions necessáries per a la seva
mater¡al¡tzació.
Despeses derivades dels elements d'informació, cartelleria

i

senyal¡tzac¡ó necessaris

per tal de garantir que la informació sobre la plan¡ficació de l'obra arr¡bi a tots els
veins. comerciants i usuaris afectats.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzac¡ó de treballs
nocturns, en hores extraordináries o dies festius, necessaris per complir el Pla d'Obres

i

el term¡n¡ acordat.
Resolució d'inc¡déncies que puguin produir les obres en la mobil¡tat en l'entorn degut

a

fenómens naturals (pluges intenses, etc.) o als prop¡s treballs d'execució d'obra.
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Danys a tercers mot¡vats directament en la forma d'execució de l'obra.

Tant el pressupost base de licitació establert en aquesta cláusula, com els preus
unitaris de les diferents un¡tats d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra
municipal a executar, es consideraran preus tancats

3.

-

de ta

CONDICIONS RETATIVES ATS TREBALLS

DE

a

tots els efectes.

SUBMINISTRAMENT

I

tES

OBRES

i

procés

COMPLEMENTARIES

Les especificacions t¿cniques detallades dels materials així com

la metodologia

d'execució, es troben defin¡ts al "Projecte de subministrament icol'locac¡ó de gespa artificial
al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat".

troben inclosos tots els conceptes relat¡us a transport, col'locació ¡ med¡s auxiliars per tal
que tots els elements relacionats anteriorment qued¡n perfectament ¡nstal'lats ¡en
Es

funcionament.

troben inclosos tots els conceptes relatius a control de qualitat, previs ¡ de la instal'lac¡ó
acabada, en base a l'establert al projecte técnic.
Es

3.1

Projectes ¡ documentació complementaria obli8atór¡a

Pro¡ecte de marcatges
Abans de la signatura de l'acta d'inici, l'empresa adjudicatária tindrá la obl¡8ació de presentar
un projecte de lín¡es ¡ marcatges del camp: pl¿nols i memória. Es concretaran les mides exactes

aixícom la d¡stribució i ubicació dels marcatges de forma específica.
tindrá especial cura en la tipologia dels marcatges dels camps de futbol 7 integrats dins del
camp de futbol 11. Per aixó, s'haurá de tenir en compte les mides d¡sponibles, la necess¡tat
d'incloure tres camps de futbol 7 transversals i l'eficiéncia en el plantejament dels marcatges
(evitar línies de joc innecessár¡es). En tot cas, els camps de futbol 7 inclouran únicament les
Es

línies estrictament necessáries per al desenvolupament deljoc.
Pla de

manteniment

Préviament a la convocatória de LA RECEPCIÓ FINAL i com a condicionat per a la seva
signatura, l'adjud¡catari haurá de facilitar al técnic municipal responsable del seguiment del
contracte, un Pla de manteniment complet, temporal¡tzat a 10 anys. El pla haurá de
contemplar com a mínim: el manten¡ment preventiu, normatiu, de control de qualitat, de les
propietats mecániques, etc... Es tindr¿ espec¡al atenc¡ó als treballs de descompactac¡ó que
s'han d'executar a part¡r del primer any.
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L'empresa adjudicat¿ria haurá de preveure que l'obra es simultaniejará amb les obres relatives

al

"PROJECTE EXECUTIU DE CAMP MUNICIPAI DE FUTBOL

I

VESTIDORS

AL PARC DE

LA

TORRASSA DE L'HOSPITALET.

Així, al cinqué mes de l'obra abans assenyalada es proced¡rá a la recepció parc¡al de la zona del
camp de joc, per tal d'evitar confl¡ctes de responsabilitat ¡ de coordinació de seguretat. S'haurá
de ten¡r en compte l'ús compart¡t dels accessos de les dues empreses adjudicatáries.

S'hauran de real¡tzar tots els controls de qual¡tat específics per comprovar la idoneitat de

la

base del camp, especialment en relació a la plane¡'tat requerida.
El procés

d'obra a seguir és el següent:

Comprovac¡ó base existent.
Execució fonamentació de l'equipament esport¡u que ho requereixi
Execució base elástica.

Col.locació gespa artificial, marcatges i reblerts sorra-cautxú
Col.locació equipament esportiu.
Es

tindrá especial cura amb els següents condic¡onants en relació a l'emplagament:
Ev¡tar oualsevol ¡nterferénc¡a amb la circulació de trens i les ¡nstal.lac¡ons de ADIF.

Evitar qualsevol interferéncia amb l'empresa adjudicatária de les obres relat¡ves al
"PROJECTE EXECUTIU DE CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL IVESTIDORS AL PARC DE LA
TORRASSA DE L'HOSPITAtET".

Transitar pel parc amb les adequades condicions de seguretat per evitat interferénc¡es en
l'accés de vehicles

iamb

les mesures de seguretat necessáries, espec¡alment evitar la

formació de ools.
OBTIGACIONS TECNIQUES DET CONTRACTISTA

El contractista té l'obl¡gac¡ó de realitzar la instal.lac¡ó amb estricta subjecció a les
cláusules administrat¡ves (generals i particulars) del contracte, la memória técnica,
informe planimetria i altra documentació complementár¡a, d'acord amb les
¡nterpretac¡ons que el técnic municipal responsable del seguiment del contracte o, si
s'escau, l'Admin¡stració fac¡ d'aquesta documentac¡ó, les quals seran comunicades en els

termes que estableix el Plec de cláusules Generals.
Designar un cap d'obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs

i

el comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis
municipals, el responsable del contracte i el director facultat¡u. El Cap d'obra designat pel
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contract¡sta, en compliment d'alló que preveu el Plec General, haurá de üenifJsfapacitat
técnica necessária, que es concreta en:

-

T¡tulac¡ó mínima d'enginyeria/arquitectura técnica, amb

un

mínim

d'experi¿ncia de 2 anvs en execució d'obres.
Si escau, el

contractista s'obliga a designar un suplent amb les mate¡xes característiques.

El contractista será responsable de la qualitat técnica de la instal.lac¡ó executada així com

de les conseqüéncies que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de

les

om¡ssions, els errors, els métodes inadequats o les conclusions ¡ncorrectes en l'execució

del contracte. Es troben ¡nclosos tots els treballs relat¡us a transoort i col.locació dels
elements relacionats anter¡orment.
El contract¡sta, en relació als seus treballadors, haurá de complir estrictament ¡ durant

tota la vigéncia del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per
la normativa vigent.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contract¡sta o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técn¡c designat per ell, no implicará cap
responsab¡litat per a la corporac¡ó contractant.
El contract¡sta haurá de disposar d'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per actuar

en qualsevol moment, tant en horar¡ fora de la jornada laboral, com en hores nocturnes o

en dies festius. A tal

fi

haurá de disposar d'un mitjá de localitzac¡ó que permeti la
immediata activac¡ó dels dispositius d'emergéncia (teléfon 24 hores) ique no suposaran

cap cost per aquesta administrac¡ó.
El contractista resta obligat, m¡tjangant técnic mun¡cipal responsable del seguiment del

contracte, a comunicar les incidénc¡es imprevistes que puguin sorgir en l'execució dels
treballs que precisin de l'oportuna informació als c¡utadans afectats, i a realitzar al seu
cárrec les corresponents actuacions d'informació, fins ¡ tot amb carácter urgen! en el cas
que l'Ajuntament així li ho requere¡xi.
judicialment com extrajudicialment de tots els
acc¡dents de treball que puguin sorgir durant l'execució dels treballs objecte del
contracte, pel que adoptará totes aquelles mesures que la pr¿ct¡ca aconselli ¡la bona
execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli el técnic municipal
El contract¡sta será l'únic responsable, tant

responsable del segu¡ment del contracte.
El

contractista resta obligat a dur a terme les actuacions de comunicació dels treballs
iusuaris de la forma que decideixi l'Ajuntament i sense cap cost per

c¡utadans

a
a

l'administració.
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l'ent¡tat que realitz¡ el control ¿. qu.lf,?13 i"%"rp"r",
que aquests generin fins un máxim del !,5 %o del ¡mportdel contracte.
El contractista disposará de personal competent encarregat de l'execució del contracte i
s'atindrá a les condicions de la memór¡a t¿cn¡ca aprovada ia les instruccions que rebi del
El contractista haurá d'abonar a

técnic municipal responsable del segu¡ment del contracte.
L'adjudicatari presentará al técnic municipal responsable del seguiment del contracte, en

el termin¡ de 10 dies, a comptar des

de la not¡ficac¡ó de la adjud¡cac¡ó

definitiva, un

programa detallat de l'execució dels treballs.
El contractista no només respondrá dels seus actes propis, s¡ no també de

tot el personal
que prest¡ els seus serve¡s o en empreses subcontractades (responent tots de forma
sol¡dár¡a) així com de les obres persones per qui hag¡ de respondre d'acord amb la
legislació vigent.

El contractista, o l'empresa fabricant de la gespa, haurá de complir les condic¡ons de
qualitat dels productes i/o sistemes assenyalades al projecte técnic
S'establelx una garantia mínima de la gespa art¡flcial de 2 anys (PRODUCTE).
El manteniment durant el període de garantia de la OBRA será a cárrec del contract¡sta,

seran les determinades pel Pla de manteniment lliurat obl¡gatóriament juntament amb el

projecte as built, icontemplaran com a mínim les següents actuacions:

Manteniment preventiu:
Ver¡f¡cació d'encolat de juntes ¡ cárrega del replé.

Periodicitat: a cada v¡s¡ta
Neteja en profund¡tat de la superfície amb maquinaria especialitzada
Per¡od¡citat: Semestral
Red¡stribució del replé
Per¡od¡c¡tat: Semestral
Revis¡ó d'aDarició d'herbes

Periodicitat: Semestral
Desinfecció de la xarxa de reg

Periodicitat: Anual
Manten¡ment correctiu:
Reparac¡ó de juntes

Per¡odic¡tat: En el moment que es detect¡n, per a evitar trencament prematur
del camo
Recebat de reolé
Periodicitat: quan es consideri necessar¡
Desherbat químic del terreny de ¡oc
Periodicitat: Anual en cas d'aoarició d'herbes
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El contractista estará obligat al compl¡ment de l'establert en la cláusula de oualitat
amb¡ental d'aouest Plec.
QUALITATMEDIAMBIENTAT:OBIIGACIONSMEDIAMBIENTALSDEtCONTRACTISTA

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de l'área metropolitana de Barcelona que

constitueixen l'ámbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire, horitzó 2020
f PAMQA 2020) i que conforma la Zona 1 de qualitat del aire.
El Pla d'actuació per a la m¡llora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de

l'amb¡ent atmosfér¡c té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l'aire per a les partícules
de diámetre inferior a 10 micres (PM10) i el dióxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina
la legislació europea.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire preveu actuac¡ons amb¡entals
addicionals per a aquestes situac¡ons, les quals s'anomenen s¡tuacions d'episodi ambiental de
contaminació. Davant aquests episod¡s, el Departament de Terr¡tor¡ iSostenibilitat procede¡x
l'activació del protocol per contaminac¡ó atmosfér¡ca.

a

L'Ajuntament de l'Hospitalet est¿ redactant un protocol de prealerta, en el que establir¿ un

seguit de mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les zones definides com Zona
d'Atmosfera Proteg¡da del mun¡c¡p¡ (ZUAP), o la que es defineixi en el protocol.
Per a fer front ep¡sodis d'alerta i prealerta, l'Ajuntament de l'Hosp¡talet determina un conjunt

de mesures complementár¡es a les prev¡stes per la General¡tat de Catalunya relatives a les
obres en execució. Aquestes mesures van or¡entades básicament a evitar la resuspensió de
partícules a l'aire, fet que representaria un ¡ncrement de les concentrac¡ons d'aquestes i per
tant un empitjorament de la situació. Les mesures susceptibles d'activac¡ó són les següents:
Regar amb aigua, freát¡ca allá no hi hagi subministrament, les zones d'obra a cel obert o

bé les que afectin a la via pública.
Extremar el compliment de la gu¡a de neteia relat¡va a les obres de la ciutat.
Ev¡tar les act¡v¡tats que generin pols a les obres.

Suspensió temporal

e immediata de les obres fins la

desactivació del protocol per

contaminac¡ó atmosf¿rica, o prealerta en zones ZUAP

Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l'obra, a definir pel técnic
municipal responsable de l'obra iel Protocol def¡nit per l'Ajuntament de l'Hospitalet
Aquesta relació de mesures no és limitativa ies podran aplicar Independentment de l'activació

del Protocol de la General¡tat amb l'object¡u assenyalat anteriorment de no emp¡tjorar

la

situació.
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En el moment de la signatura el contracte, l'adjudicatari s'adherirá al protocol enüablrGt per
l'Ajuntament relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de
Cata lunya.

Per tal de garantir l'apl¡cac¡ó d'aquestes mesures de qualitat amb¡ental, així com la resta de
mesures de caire med¡ambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels

residus de l'obra), a l'acta de replanteig s'inclourá una persona responsable anomenada per
l'empresa adjud¡catária com a responsable ambiental de la obra.
L'aplicació d'aquestes mesures complementaries será determinada per l'Area Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme isostenibilitat iser¿ comunicada pel técnic municipal responsable de
l'obra a la persona designada per l'empresa adjudicatária. Aquesta persona será la responsable
davant l'ajuntament dels temes mediambientals relatius a l'execució de l'obra, durant tot el
termini d'execució. L'aplicació de les mesures será de carácter obligatori i el seu incompl¡ment
podrá esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden est¡pulades al Plec de cond¡c¡ons
admin¡stratius.

temporal de l'obra, aquest temps es descomptaria del
term¡nifixat al contracte, sense que aixd suposi cap penalització per part de l'Ajuntament.
El cas que fos necessária la suspensió

Davant l'apl¡cació de qualsevol mesura, el contractista no podrá reclamar per despeses
addicionals n¡ reclamar cap tipus de danys i perjudicis, inclós en el cas de suspensió temporal
de l'obra.
El responsable ambiental, des¡gnat per l'adjud¡catar¡, lliurará mensualment un ¡nforme resum
de totes les activitats realitzades a l'obra referents a la qualitat ambiental així com de la gestiÓ

de residus realitzats durant el mes anterior amb especial atenció respecte els ep¡sod¡s de
contaminació ambiental.
5.

CONTROT DOCUMENTAL: OBIIGACIONS

DE

CONTROT DOCUMENTAL DEL

CONTRACTISTA

5.1

Control documental previ a l'execució de l'obra

Acred¡tac¡ó titulació Cap d'obra

Abans del inic¡ de l'execució de les obres, s'haurá d'acreditar la capac¡tat técnica del Cap

d'obra, segons l'assenyalat a l'apartat "Obligacions técn¡ques del contract¡sta", que

es

concrera en:

Titulació mínima d'enginyeria/arqu¡tectura técnica, amb un mínim d'experiéncia de 2
anys en execució d'obres.

control de qualitat específic
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Ajuntament de LHospitatet
Area d'Espai Públic, Hab¡tatge, Urbanisme ¡ Sostenibilitat
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Vicesecretari - secretari técnic
dE IA JGL

L'empresa contractista haurá d'aportar

a l'inici dels treballs la documentació relat¡va a

la

plan¡metr¡a requer¡da, segons l'establert al projecte técn¡c.
A l'inici dels treballs i abans de la instal lació de la gespa artificial, l'empresa contractista haurá

d'aportar la documentac¡ó relativa a la normativa de seguretat ifunc¡onalitat esport¡va, segons
l'establert al projecte técnic.
A l'inici dels treballs ¡abans de la instal.lació de la gespa artificial, l'empresa contractista haurá

d'aportar la documentació relativa

a la normativa de qual¡tat de gest¡ó ¡

qualitat

mediambiental, segons l'establert al projecte técnic.
Control documental durant I'execució de l'obra

Independentment del control de qual¡tat de l'obra relatiu al procés de superv¡s¡ó per al
compliment dels requisits normat¡us ¡de projecte ¡del control med¡amb¡ental desenvolupat a
l'apartat anterior, el contractista, en base a l'article 128 de la LCAP, haurá de ll¡urar tota la
documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna
puntuació ialtres cond¡cions d'execució assenvalades al Plec de condicions adm¡nistrat¡ves.

A¡xi el contractista haurá de lliurar mensualment, juntament amb la certificac¡ó, un informe
amb el títol "CONTROI DOCUMENTAL". El ll¡urament d'aquest document será imDrescindible
per a procedir al pagament de la certificació i contindrá, com a mínim, el següent recull
documental:
subcontractac¡ó
S'haurá de lliurar la documentació relat¡va a subcontractació de l'obra següent:

L'empresa contract¡sta haurá d'aportar, relació detallada

de les empreses

subcontractistes o empreses submin¡stradores.

Llistat de treballs subcontractats amb Centres Espec¡als de Trebalt

o

Empreses

d'inserció.
Gestió de residus
S'haurá de ll¡urar la documentac¡ó relativa a la gestió de residus de l'obra següent:

¡

Albarans, certificats iabonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o
dipósits autoritzats, de tots els residus generats a l'obra relatius a enderrocs,

mov¡ment de terres així com els generats per l'obra nova.

6.3

Control documental per a la recepció de l'obra

Control de qualitat específic
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Un cop acabada la ¡nstal.lació, l'empresa contractista haurá d'aportar la documentació relativa
a la normativa de seguretat ifuncionalitat esportiva, segons l'establert al projecte t¿cn¡c.

L'empresa contractista haurá d'aportar a la finalització dels treballs la documentac¡ó relat¡va

a

la plan¡metr¡a requerida, segons l'establert al projecte técn¡c.

Lliurament AS BUILT
Prév¡ament a la convocatória de LA RECEPCIÓ FINAL , l'adjudicatari, haurá de facilitar al técnic

mun¡cipal responsable del seguiment del contracte la documentació relativa a la instal'lació
executada (AS BUILT), que incorporará els següents documents:

Memdria, en format d¡gital (DOC) ¡ paper.
Plinols, en format d¡gital (DWG) i paper, convenientment acotats i referenciats en
format digital d'acord amb les instruccions del Departament de Cartografia de
l'Ajuntament.

control Qualitat, on es recoll¡ran els controls específics, assaigs ¡ cert¡ficats de
qual¡tat (especialment dels materials subm¡n¡strats, els específics per a camp de
gespa artificial i els exig¡ts obligatór¡ament en aquest plec ¡al projecte técn¡c), llistat

de subm¡n¡stradors ¡altres relacionats (garanties, manuals de funcionament, etc.)

Pla de manteniment, segons l'assenyalat al punt 4 d'aquest plec "Obligacions del
contractista"
NO ES CONVOCARA LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TECNICS DE L'AJUNTAMENT,
HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIO APORTADA.
L,H

10 de juliol de 2019

Me José

Arquitecta municipal
La directora de serveis d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i sosten¡bil¡tat que subscr¡u,
informa que és procedent l'aprovació d'aquest Plec de condicions técniques ien aquest sentit
així ho proposa a l'órgan competent.

irectora de serve¡s d'Espai Públ¡c, Hab¡tatge,
Urban¡sme ¡ Sosten¡b¡l¡tat
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