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Fernando Aragonés Seijo
Vicesecretari - secretari técn¡c

OBJECTE

de ta JGL

L'objecte del contracte és la contractac¡ó a un ún¡c licitador per
per a l'espai públic i la seva instal.lació.

a l'execució

del subm¡n¡stre de bancs

TREBALLS D'INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBA, BANCS, AL MUNICIPI DE L'HOSPITALET
CPV- 45233293-9 Instal.lació de

mobiliari urbá

2.

ABAST DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBALTS

2,t

Conceptes inclosos al projecte

El contracte

té per objecte cobrir la necessitat d'adquisició

i

de real¡tzar tota una série d'actuacions
d'instal.lació de nous bancs/cadires, segons espec¡ficacions Annex I ¡ Annex ll, per tal de substitu¡r els
ex¡stents i acomplir amb la normat¡va d'access¡b¡litat v¡Bent o be instal.lac¡ó en noves ubicacions per
tal de resoldre el déficit d'aquest elements en algunes zones de la c¡utat. L'ámbit d'actuac¡ó és tot el
terme municipal de l'Hospitalet, no obstant aixó es fa constar que aquestes actuacions poden variar en
el seu nombre o ubicació en funció d'alló que decideixi la direcció facultativa, en el ben entés que el
nombre d'actuacions estará l¡mitat pel pressupost adjudicat.

2,2

Altres conceptes inclosos

Així mateix, s'entendrá inclós, en
menc¡onen a continuació:

tot

cas, a

títol enunc¡atiu ino excloent, els conceptes que

es

iel benefici industrial está inclós en els preus del l'Annexe
despeses d'elaboració, aplicació iexecució del Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb

Les despeses generals d'empresa

Les

l'Estud¡ de Seguretat ¡Hig¡ene redactat a l'efecte.
Les despeses derivades dels consums

de les diferents fonts energét¡ques per dur a terme les

obres. La implantació dels serveis provisionals d'obra i les escomeses corresponents.

¡

conservació de senyals i elements de seguretat, pel
desenvolupament de les tasques objecte del contracte
Despeses der¡vades per mantenir el grau de neteja necessar¡, segons criteri del técnic
Subministra

ment, col.locació

mun¡c¡pal responsable del contracte
funcionament de l'obra.
La conservac¡ó de

o qui ell delegui, per tal de garant¡r el correcte

l'element subministrat, des de la sortida de fábrica gins al seu lliurament

i

col.locació.
Despeses corresponents a plantes, ¡nstal.lac¡ons ¡mitjans aux¡l¡ars, iequips de maquinária.

Despeses d'¡nstal.lació
instal.lacions

¡

i

ret¡rada

de tota classe de

construcc¡ons auxiliars, plantes,

eines.

Despeses de lloguer o adqu¡s¡ció de terrenys per a dipósits de maquinária ¡ materials.
Despeses de retirada materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra izones

l¡mítrofes afectades per l'execució de la mateixa (inclós taxes d'abocadors).

@
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Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzac¡ó de treballs nocturns, en
hores extraordinár¡es o d¡es fest¡us, necessar¡s per complir el termini acordat.
Resolució d'incidénc¡es que pugu¡n produ¡r les actuacions objecte del present contracte, en la

mob¡l¡tat en l'entorn degut a fenómens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs
d'execució del contracte.
Danvs a tercers mot¡vats d¡rectament en la forma d'execució dels treballs.

Tant el pressupost base de lic¡tac¡ó establert en aquesta cláusula, com els preus un¡taris de les
diferents unitats d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra municipal a executar,
es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Totes les mesures de demol¡c¡ons, moviments de terres (excavacions, bu¡dats terraplenats,
reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense cap tipus
d'esponjament.
Els preus dels cam¡ons,

ialtres mitjans de transport s'entenen inclosos en els quadros de preus

pel seu propi pes máxim de cárrega.

No es pagaran cárregues i transports ¡ntermedis, tret que així ho determin¡ la Direcc¡ó
Facultativa, amb la demanda prévia de I'adjud¡catari, i quan les característiques dels treballs
ho determ¡nin (sempre segons ho consideri la Direcció Facultat¡va).

Tret que en el quadre de preus hi hag¡ part¡da específica, en tots els preus que s'inclogui el
transport de terra, runa o qualsevol altre mater¡al de rebuig procedent de l'execució de
qualsevol dels treballs que faci I'empresa adjudicatária, a l'abocador, estará inclós el cánon
d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de I'aplicació de la reglamentació
del control de residus.
A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerará inclosos els ajustaments,
unions ijunts que es puBu¡n fer durant l'execució sense necessitat de costos, excepte en
aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa consideri més oportú la seva
valorac¡ó.

La neteja en l'¿mbit de cadascuna de les actuac¡ons es considera inclosa en el preu del
contracte i será obligatória pel contract¡sta.
3.

OBLIGACIONS TECNIQUES DEt CONTRACTISTA

El contractista designará una persona responsable dels treballs descrits en

el present plec,

amb la capac¡tat suficient per prendre decisions iserá el responsable davant de l'equ¡p técn¡c
mun¡c¡pal.
Es designará

un éncarregat amb disponibilitat immediata al contracte, a requer¡ment del

servei técnic mun¡c¡oal.

L'adjudicatari disposará d'equips de treball amb tots els m¡tjans auxiliars, eines, maqu¡nár¡a,
materials, m¡tjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de tránsit i senyalitzac¡ó i
mitjans de transport, així com del personal aux¡l¡ar, necessar¡s per a la correcta execució dels
treba lls.
Per a optimitzar I'espai públic ieliminar els aplecs intermedis, el contractista podrá disposar

d'un rocar, de característiques adequades

i

suficientmer¡op;94iF¿.1"frbDi8dgg"?!?enrE8I3r"l
en sessió ¿e 2..3..0el,..?gfg

Feínando Aragonés Seijo
Vicesecretari - secretari técnic
de ta JGL

Ajuntament de L'Hosp¡tatet
Espa¡ Públic, Hab¡tatge, Urbanisme i

Sostenib¡litat

material d'obra, el magatzem de pet¡tes e¡nes, els vestuaris, menjador ¡seNeis higién¡cs del
personal de l'obra.
Els mater¡als rescatats es cons¡deraran de propietat munic¡pal

ien

els casos en que el Servei

Técnic ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; en cas contrar¡ es traslladaran a

l'abocador o a la seva recuperació, segons la oferta presentada. La documentació acred¡tat¡va
d'aquesta gest¡ó será d'obligada per fer la certif¡cació .

Atenent a la naturalesa del contracte, en vial públic i nucli urbá, en zona de molta activitat
comercial, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que les tasqueses desenvolupin amb
una interferéncia mínima amb el desenvolupament normal de I'act¡v¡tat en el carrer. D'aquesta
forma, haurá d'assegurar-se en tot moment I'entrada segura icómoda dels veins als seus
domicil¡s i dels vehicles als guals, així com garant¡r-ne I'accés de vehicles d'emergéncies durant
les v¡nt-i-quatre hores del dia, i els vehicles de cárrega i descárreBa en horari laboral. Les
mesures necess¿ries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció

d'Obra ies consideren incloses en els preus un¡tar¡s, no sent, en cap cas, d'abonament
indeoendent.
El contractista está obl¡gat a mantenir netes les zones d'actuació

i

els seus voltants, tant de

runes com de materials sobrants, fent desaparéixer les instal.lacions provisionals que no siguin
necessáries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué l'obra

ofereixi bon aspecte, reg icobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces
de paviment per via hum¡da, etc.
Així mateix, s'assegurará que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les direct¡ves
europees corresponents. El pla de mesures per a garantir la neteja ¡ control de soroll s'inclourá
en l'oferta iabans de l'inici de les obres será aprovat per la Direcció d'Obra. El cost d'aquestes
mesures es considera inclós en els preus un¡tar¡s del projecte i no será objecte d'abonament
indeoendent.
contractista haurá de presentar abans de comengar el contracte haurá d'aportar l'Estudi de
seguretat i salut, ides¡gnará el responsable que fará les tasques de Recurs preventiu.
El

contractista haurá de presentar el Pla de Gestió de residus, que haurá de ser coherent amb
la oferta presentada, amb menció especial en els temes de reutilització o transformac¡ó del
residu general (mobiliar¡ eliminat
El

El contractista lliurará a la DF els albarans corresponents

al

ll¡urament de l'abocador

autor¡tzat, el qual será necessária per a cert¡ficar aquestes partides.
L'Adjudicatari tindrá l'obligació de sol.licitar igestionar tots els perm¡sos o llicéncies que siguin
necessar¡s per a I'execució dels treballs, tant s¡ són municipals com no.
El contract¡sta será responsable de la qual¡tat técn¡ca de l'obra executada així com de les
conseqüéncies que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omissions, els errors,
els métodes inadequats o les conclusions ¡ncorrectes en l'execució del contracte.

L'adjudicatari estará obl¡gat a complir el disposat a la vigent legislació social ide seguretat i
salut. El contractista, en relac¡ó als seus treballadors, haurá de complir estrictament ¡ durant

tota la vigéncia del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la
normat¡va vigent. El incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la
infracció de les d¡sposicions sobre seguretat per part deh$t6igtp¿¡F¡:5¡frdeflqn6¡?tdkno
implicará cap responsabilitat per a la corporació contra.tani"n ,:1i9g?.9.0f,L¿!l{
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El contract¡sta ser¿ l'únic responsable, tant judic¡alment com extrajud¡c¡alment de tots els
accidents de treball que puguin sorgir durant I'execució dels treballs objecte del contracte, pel

que adoptará totes aquelles mesures que la práctica aconselli i la bona execució requereixi,
havent d'atendre les indicacions oue formul¡ el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de
Seguretat

i

Salut o Serve¡s Técn¡cs Mun¡cipals.

L'adjudicatar¡ es responsabilitzará de la manca de respecte, de la manca d'educació o mal
tracte que el personal observi cap als veins, així com de produir soroll excessiu durant la
prestac¡ó dels serveis.
La Direcc¡ó facultatlva o els Serveis Técnics Municipals, en cas de desobediéncia a les seves
instruccions, manifesta ¡ncompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa

del contracte, podrá requerir al contractista perqué separi de I'obra als treballadors
responsables de la pertorbació.

El contract¡sta resta obligat, a comunicar les incidéncies ¡mprevistes que puguin sorgir en
l'execució dels treballs, i a realitzar al seu cárrec les corresponents actuac¡ons d'informació,
f¡ns

itot

amb carácter urgent, en el cas que l'Ajuntament a¡xí li ho requereixi.

El contractista iniciará les obres replantejades en el terreny ¡ assenyalant les referéncies
principals. El replanteig dels elements a instal'lar o substitu¡r, será sotmds a I'aprovació dels
Serve¡s T¿cn¡cs Municipals que donaran l'autor¡tzac¡ó per a I'inici de les tasques.
durant l'execució de l'obra fos necessari la suspens¡ó temporal, aquest haurá de ser aprovat
per l'Administrac¡ó previ informe de la Direcció Facultativa. L'acceptació de suspensió en el
termini d'execució de l'obra no suposará un augment dels costos per l'Administrac¡ó respecte
S¡

al pressupost adjud¡cat.

i

senyalització necessar¡s per a la
immed¡ata execució dels treballs, publ¡citat dels treballs d'acord amb la normativa de les
adm¡n¡strac¡ons que interv¡nguin ¡espec¡alment al que es refereixen al desviament ¡talls de
tráfic. Els costos an¡ran sempre a cárrec del contractista. Els elements de protecció iseguretat
d'aquests, han d'estar retolats. Els textos iformat seran facilitats pels Serveis Técnics

El contractista disposará dels elements d'informació

corresoonenrs.
El contractista haurá de comun¡car ant¡cipadament ¡ per escr¡t a l'administració

i a la DF, la

intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestac¡ó que es pretengu¡
subcontractar ¡ la ¡dentitat del subcontract¡sta ijustif¡cant sufic¡entment l'aptitud d'aquest per
executar-la. Així mate¡x, haurá de comunicar qualsevol modificació vers anter¡ors
comun¡cacions. En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per a realitzar
la part a subcontractar, la comunicació d'aquesta c¡rcumstánc¡a, eximirá al contractista de la
necessitat de justificar l'aptitud d'aquell.
Préviament a la convocatór¡a de LA RECEPCIÓ FINAL de les obres, l'adjud¡catari, haurá de

D¡recc¡ó Facultat¡va o técnic municipal responsable del contracte, la
documentació corresponent als treballs executats. (que incorporará els segúents documents:

facilitar

a la

F¡txer geo referenc¡at, amb la situació del l'element ¡nstal'lat, tipologia d'element
(banc, cadira...), tipolog¡a de treballs (eliminació, substituc¡ó, nova instal'lac¡ó), segu¡nt
les instruccions del servei de Sistemes d'lnformac¡ó terr¡torial de l'Ajuntament.
Aprovat per Ia Júnta de Govern Lccat
en sessió de
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El contractista estará obl¡gat al compliment de

l'establert en la cláusula de qualitat ambientar,

punt 13 d'aquest Plec.

4.QUAIITAT AMBIENTAL: OBIIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEt CONTRACTTSTA

L'Hospitalet

de Llobregat és un del 40 municipis de l'área metropol¡tana de Barcelona que

const¡tueixen l'ámbit d'apl¡cac¡ó del Pla de M¡llora de la Qualitat de l'Aire. horitzó 2020 (PAMQA 2020)
i que conforma la Zona 1de qualitat del aire.
El Pla d'actuació per a la millora de la qual¡tat de l'aire a les zones de protecció especial de l'amb¡ent

atmosféric té com a object¡u assolir els nivells de qual¡tat de l'aire per a les partícules de diámetre
inferior a 10 micres (PM10) iel dióxid de n¡trogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea.
El Pla d'actuació per a la millora de la

qualitat de l'aire preveu actuacions ambientals addicionals per a
aquestes situacions, les quals s'anomenen situac¡ons d'episodi ambiental de contaminació. Davant
aquests ep¡sodis, el Departament de Terr¡tori ¡ Sosten¡b¡l¡tat procedeix a l'activació del protocol per
contaminac¡ó atmosf¿rica.
L'Ajuntament de l'Hospitalet está redactant un protocol de prealerta, en el que establ¡rá un segu¡t de
mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les zones definides com Zona d'Atmosfera Proteg¡da del
mun¡cipi (ZUAP), o la que es defineixien el protocol.
Per a fer front episodis d'alerta i prealerta, l'Ajuntament de l'Hospitalet determ¡na un conjunt de
mesures complementár¡es a les previstes per la Generalitat de Catalunya relatives a les obres en
execuc¡ó. Aquestes mesures van or¡entades básicament a evitar la resuspensió de partícules a l'aire,
fet que representaria un increment de les concentracions d'aquestes i per tant un empitjorament de la

situació. Les mesures susceptibles d'activació són les següents:

.
.
.
.
.

Re8ar amb aigua, freática allá no hi hagi subm¡nistrament, les zones d'obra a cel obert
o bé les que afectin a la via Dública.

Extremar el compliment de la gu¡a de neteja relat¡va a les obres de la c¡utat.
Ev¡tar les act¡vitats que generin pols a les obres.
Suspensió temporal

e immediata de les obres fins la desactivació del protocol per

contaminació atmosférica, o prealerta en zones ZUAp
Altres mesures específiques segons la naturalesa ifase de l,obra, a definir pel técnic
munic¡pal responsable de l'obra iel protocol definit per l,Ajuntament de l,Hosp¡tatet

Aquesta relac¡ó de mesures no és l¡m¡tativa i es podran aplicar independentment de l'activació del
Protocol de la General¡tat amb l'objectiu assenyalat anter¡orment de no emp¡tjorar la situac¡ó.

En el moment de la s¡gnatura el contracte, l'adjudicatari s'adherirá al protocol establert per
l'Ajuntament relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de
Catalunva.
Aprovat per ta JUfq
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tal de garantir l'apl¡cació d'aquestes mesures de qualitat ambiental, alxí com la resta de mesures
de ca¡re med¡ambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels residus de l'obra), a
Per

l'acta de replanteig s'inclourá una persona responsable anomenada per l'empresa adjud¡catária com

a

resoonsable ambiental de la obra.
L'apl¡cació d'aquestes mesures complementar¡es ser¿ determinada per l'Area Espa¡ Públ¡c, Hab¡tatge,
Urbanisme iSostenib¡l¡tat ¡será comunicada pel t¿cn¡c municipal responsable de l'obra a la persona
des¡gnada per l'empresa adjudicatária. Aquesta persona será la responsable davant l'ajuntament dels

temes mediambientals relat¡us a l'execució de l'obra, durant tot el termin¡ d'execuc¡ó. L'aplicació de
les mesures ser¿ de carácter obligatori iel seu incompliment podr¿ esdevenir en la imposició de
sancions, les quals queden estipulades al Plec de condicions adm¡nistratius.
El cas que fos necessária la suspensió

temporal de l'obra, aquest temps es descomptaria del term¡n¡
f¡xat al contracte, sense que a¡xó suposi cap penalització per part de l'Ajuntament.
Davant l'aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrá reclamar per despeses addicionals
(tant materials com de ma d'obra) ni reclamar cap tipus de danys ¡ perjud¡cis, inclós en el cas de
suspensió temporal de l'obra.

l'obra, designat per l'adjudicatari, lliurará mensualment un informe resum
de totes les activitats real¡tzades a l'obra referents a la qualitat ambiental així com de la gestió de
residus real¡tzats durant el mes anter¡or amb especial atenc¡ó respecte els episod¡s de contam¡nació
El responsable amb¡ental de

amb¡ental.
5. CONTROT DOCUMENTAT: OBLIGACIONS DE CONTROT DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

Independentment del control de qual¡tat de l'obra relatiu al procés de supervis¡ó per al compliment
dels requisits normatius ¡de projecte i del control mediamb¡ental desenvolupat a l'apartat anter¡or, el
contract¡sta, en base a l'article 128 de la LCAP, haurá de lliurar tota la documentac¡ó relacionada amb
els criter¡s d'adjudicació pels quals hagi obt¡ngut alguna puntuació+ ialtres cond¡cions d'execució
assenvalades al Plec de condicions administratives.
Així, el contract¡sta haurá de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el
títol "CONTROL DOCUMENTAL". El lliurament d'aquest document será imprescindible per a procedir al
pagament de la certificació icontindrá el següent recull documental:
5.1

Subcontractació
L'empresa contractista haurá d'aportar, relació detallada de les empreses subcontract¡stes o

empreses subm¡nistradores amb espec¡ficac¡ó de les condicions relacionades amb el termini
de pagament ¡ haurá de presentar eljust¡f¡cant de compliment del pagament en termini.

Llistat de treballs subcontractats amb Centres Espec¡als de Treball o Emprcses d'inserció
juntament amb el cálcul del percentatge de personal (s'ha de fer equivalent a iornades de
treball) *
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Dadea mediambientals relatives a la reducc¡ó emis6ions de CO2 equivalent*

5.2

S'haurá de lliurar la documentac¡ó en relació a I'element a subministrar

DESCRIPOó MATERIAT

Banc de taulons de fusta trop¡cal amb cert¡f¡cat FSC amb ol¡ de
dos components, d'un módul, de 2.2 m de llargár¡a, amb 1
respatller de fusta, ¡estructura de planxa d'acer, col.locat amb
f¡xacions mec¿nioues

8Q113251t632

FACTORS BASE BEDEC:

EMESó K6

CODI MATTRIAT

FACÍONS BASE EEDEC:

EMESIó KG COz

CO2

EQU¡VATENT

ACVI BASE TOTAT EMISSó KG CO2
EQUIVALENT

110,45

Documentació per cada tipologia d'element subministrat objecte del contracte

.

Dades ubicació planta/es fabricació
l'Hospitalet (recorregut en km)

o centrals de distribució, fins al carrer Cobalt 57

.

Cert¡f¡cats relatius al percentatge (%) del material provinent de reutil¡tzació i/o reciclatge

.

Valors específics refer¡ts a les em¡ss¡ons (kg

CO'z

equivalent/unitat) de l'element a subministrar

segons especificacions de la calculadora de l'annexe.

5.3

Dades med¡ambientals relat¡ves a etiquetes, certificats i declaracions mediambientals

*

S'haurá de ll¡urar la documentació acreditat¡va en relació als productes o famílies de oroductes
ofertats a Ia licitac¡ó:

.

Aorovat Der [a Junta de Govern Locat

Certif¡cac¡ons

FSC

¡/o

PEFC

e

'en

u9_J-?fl*¿¡$
,-..--"-

sessió
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Fernindo Aragonés Seijo
Vicesecretar¡ - secreta¡¡ t¿cn¡c
de ta JGL

Ajuntament de

L

Hosp¡talei

Eipai Públic, Habitatge, Urban¡sme i Sostenib¡litat

Gestió de residus
S'haurá de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus de l'obra següent:

o

Albarans, certificats ¡ abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció ¡/o d¡pós¡ts

autoritzats, de tots els residus Benerats a l'obra relatius a enderrocs, moviment de terres així
com els generats per l'obra nova.

Gestió de reut¡lització o transformació de l'element retirat*

5.5

o

Albarans, certif¡cats

i documentació suficient per validar el % de material a reutilitzar o

transformar segons ofe rta

octubre 2019

lAtienza Gatnau
Cao de Serve¡ d'Obres i

Directora de Serveis de l'Espai Públic,

Manteniment de l'Esoai Públic

Hab¡tatge, Urbanisme ¡ Sosten¡b¡l¡tat

Aprovat perta Junta
de Govern Locar

en sess¡ó

d" .?.A .0€.1,..20J9

Fe¡nañ-d-'-----'---o
Aragonés s"i¡o
vrcesecretari - secretari
técnlc

...

de ta JGL

a

Ajuntament de LHosp¡tatet
Espa¡ Públ¡c, Hab¡tatge,

Urban¡sñe ¡ Sostenib¡litat

ANNEX

I

BANC i CADIRA NEOROMÁNTIC, NEOBARCINO, SIMITAR O SEMBIANT.

Material: Peus alum¡ni o fossa ¡ llistons de fusta

FSC

i/o

PFC (loo%ol o Fusta reciclada

amb polímers

(LOOY"I

PC!: El pes total del banc podrá oscil.lar entre 40 Kg. i70 kg.
Acabats : Potes en fosa dúct¡l o estructura d'alumini acabada amb pintura al forn, ll¡stons de fusta
FSC. La

fusta tindrá un tractament protector fungicida, insecticida i hidrófug. L'acabat será el que

la

direcció facultativa. Haur¿ d'estar condicionada per suportar cond¡cions
d'intempér¡e. S'admetrá la utilitzac¡ó de ll¡stons de fusta reciclada amb polímers, amb els

determini

mateixos acabats dels de fusta natural, sense que aixó suposi cap ¡ncrement al preu ofertat.

Antigraf¡t¡s/protecc¡ó: Els elements a submin¡strar banc i/o cadira haurá de portar un tractament
antigrafiti permanent incolor tipus PPAC 01 per a fusta amb excel.lents propietats de
transpirabilitat al vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis i altres tipus
de contam¡nacions, tals com algues, molses o a la ¡ntempér¡e. Altament resistent a la raciació UV,
posseeix prop¡etats de auto neteja. Apl¡cat de forma manual en taller.

Andoratges : Els peus hauran de tenir rosca feta a la base per a col.locar-hi un cargol de rosca
métric 10. S'hauran de subministrar 4 cargols M-10 x 100 mm. per banc. Opcionalment poden

tenir regata per col.locar els cargols de fixació al pav¡ment.

93!!!!9!tslQuan

calgui): S'executaran amb daus de fo rmigó HM-2O/P/20/| de 30x30x30

Banc

D¡mens¡ons: 1800 x entre 750/590 x entre 850/765 mm. Algada se¡ent 452/450 mm.

Cadira

Dimensions

:

700 x entre 750/590 x entre 850/765 mm. Algada seient 452/450 mm.
Aorovat oer [a Ju¡ta de Govern Locat
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Fernando Aragonés Seijo

Vicesécréteri - secretari técnic
de L¡ JGL

A¡untament de L'Hosp¡tatel
Espa¡ Públic, Hab¡tatge, Urban¡sme i

S6ten¡b¡l¡tat

ANNEX II

-

Ut.

Extracció de qualsevoltipus de banc o cadira existent,
repos¡ció de qualsevol tipus de pav¡ment

¡cárrega itransport a l'abocador (o lloc decidit pel seNe¡ técnic) del banc
¡ restes de

l'extracc¡ó, amb camió (inclós temps

d'espera durant la cárrega). Aixícom taxa

d'abocament.

- ut.

.,--..-.....35,04 €

col.locac¡ó de banc o cadira existent,
En qualsevol t¡pus de pav¡ment
A¡xícom la retirada del material sobrant . ..............................59,5 €

-

ut.

Subministrament icol.locació de banc de les característiques
definides a l'Annex 1, banc Neoromántic, Neobarc¡no,
Similar o semblant, amb peus de fosa dúctil o suports d'alumini, acabats

amb pintura al forn, amb apl¡cació permanent antigrafiti,
sense color iacabat mate, amb alta resisténc¡a als UV,

¡

resisténcia a la intempérie, (característ¡ques antigraf¡t¡ annexl)
Inclós l'ancoratge a qualsevol tipus de
pav¡ment ¡la cárrega
de

iel transport al punt

treba11.............

538,90 €

Aprovat per la Junta de Govern Local,

V¡cesecretari - secretari técn¡c
de ta JGL
11

Aju

ntament de UHosp¡tatet

Espai Públic, Hab¡tatge, Urbanisme

ut.

i

Sosten¡bil¡tat

Subministrament banc de les ca racteríst¡q ues
definides a l'Annex 1, banc Neoromántic, Neobarc¡no,
Similar o semblant amb peus de fosa dúctil o suports d'alumini, acabats

amb pintura al forn iamb protecció antigrafiti ANNEX

1

Inclou cárrega, transport idescárrega al magatzem

municipal o lloc determ¡nat pels serveis
técnics (no inclou

ut.

ancoratge)

...479,4€

Subm¡n¡strament icol.locació de cad¡ra de les característ¡ques
definides a l'Annex 1, cadira Neorománt¡c, Neobarcino,
Similar o semblant, amb peus de fosa dúct¡l o suports d'alumini, acabats

amb pintura al forn. amb protecció ant¡grafit¡ ANNEX

1

Inclós l'ancoratge a qualsevol tipus de

paviment ila cárrega ¡el transport al punt
de

Ut.

treba11.............

302]6€

Subministrament cadira de les característioues
definides a l'Annex 1, cadira Neoromántic, Neobarcino.
Similar o semblant amb peus de fosa dúctil o suports d'alumini, acabats

amb pintura al forn. amb protecció antigrafit¡ ANNEX

1

Inclou c¿rrega, transport ¡descárrega al magatzem

municipal o lloc determinat pels serveis

técn¡cs.................

................243,26 €

Aquests preus inclouen, les despeses de transport dins de la própia actuació.

Aprovat per [a Junta de Govern Local

en sessió
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Fern.ndo Ara gonós Seijo
V¡cesecrotar¡ - grcrateri t¿cnic
dc t¡ JGL

