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(IVA exclòs) CONCEPTE MODIFICAT

Contractació de les obres relatives a la 
construcció del carril bicicleta sota el 
viaducte del tren, des del pont de Pedret  
fins a la plaça Poeta Marquina a favor de 
l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA SA

23/12/2016 12.501,73 €

Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica delimitadora simple per ser utilitzada com a 
topall d'aparcament. De 1,70 m de longitud, tub d'acer de diàmetre 140 mm, passamans de 
25mm, galvanitzat en calent. S'inclou l'execució de dos pous de fonamentació de 20x20x30 
cm amb HM- 20 per cada una de les tanques. S'inclou la part proporcional de mitjans auxiliars 
i altres conceptes per deixar la partida d'obra acabada. I S’exclou el subministrament i 
col·locació de tanca metàl·lica delimitadora. subministrament  i col·locació de tanca metàl·lica 
delimitadora simple per ser utilitzada com a  topall d'aparcament. De 1 m de longitud, tub 
d'acer de diàmetre 60 mm, altura de 700mm, galvanitzat, segellament directe, de la casa 
Divetis o similar. S'inclou l'execució de dos pous de fonamentació de 30x30x40 cm amb HM-
20 per cada una de les tanques. S'inclou la part proporcional de mitjans auxiliars i altres 
conceptes per deixar la partida d'obra acabada.  

Contractació de les obres relatives al 
projecte d’Urbanització de la plaça Josep 
Pallach i Carolà (fase 1) a favor de 
l’empresa “RAVI OBRAS TRANSPORTES 
Y EXCAVACIONES, SL"

16/12/2016 5.710,12 €

Treballs de canalització de baixant de badalot al sanejament de la plaça. Treballs de 
perforació de mur de fonamentació per pas de tubs de sanejament.  Impermeabilització de 
les sabates de fonamentació de les faroles per assegurar l'estanqueïtat. Subministrament i 
col·locació de paviment de llosa de formigó de 16x12x7cm de gruix tipus terana de la casa 
Breinco o equivalent, de colors "ceniza i black", sobre llit de morter de 3cm i rebliment de 
junts amb morter. Subministrament i col·locació de cap, tope de polietilé AD-PN-10 
termosoldada de diàmetre 110mm, sobre capa de material granular. Subministrament i 
col·locació d'hidrant de 10mm racord Barcelona tipus Granfort o equivalent, sobre tub de 
PE.AD.PN de diàmetre 110mm. Subministrament i col·locació de marc i tapa de 600mm de 
pes total de 71kg. Subministrament i col·locació de portella d'escomesa de fosa dúctil 
de18x23cm. Subministrament i col·locació d'escomesa senzilla de diàmetre 11/2" sobre 
canonada de PE.AD.PN-10 diàmetre 110mm equipada amb accessoris de llautó. 
Subministrament i col·locació d'escomesa senzilla de diàmetre 1 sobre canonada de
PE.AD.PN-10 de diàmetre 110mm, equipada amb accessoris de llautó. 

Contractació de les obres relatives a la 
construcció del carril bicicleta sota el 
viaducte del tren, des del pont de Pedret  
fins a la plaça Poeta Marquina a favor de 
l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA SA

16/09/2016 869,00 €

Fresat de marques vials de qualsevol tipus, maquinària d'accionament manual amb piques 
d'acer, incloent l'escombrat i la recollida del material resultant. Pal d'acer de 80x40x2mm i 
3,50 i 4 metres d'alçada, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a 
suport de senyals de trànsit, col·locat. Placa d'acer per a senyals de trànsit a l'interior de la 
ciutat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada. Placa d'acer per a senyals de trànsit a l'interior de la 
ciutat tipus rètol indicatiu de 60x90mm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos 
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

Contractació de les obres relatives a la 
construcció del carril bicicleta sota el 
viaducte del tren, des del pont de Pedret  
fins a la plaça Poeta Marquina a favor de 
l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA SA

30/09/2016

L’aprovació d’aquest 
modificat no fa disminuir ni 
augmentar el pressupost 

inicial del contracte.

La modificació consisteix a permetre la recepció parcial per tal de que les obres puguin ser 
lliurades a l’ús públic en els següents trams: primer Tram, comprès entre la Plaça Poeta 
Marquina i la Ronda Ferran Puig; segon tram, comprès entre la Ronda Ferran Puig i el carrer 
Figuerola.

Contractes d'obres, subministraments i serveis modificats



Contractació de les obres relatives al 
projecte d’Urbanització de la plaça Josep 
Pallach i Carolà (fase 1) a favor de 
l’empresa “RAVI OBRAS TRANSPORTES 
Y EXCAVACIONES, SL”

22/07/2016 5.634,59 €

Perfil de xapa galvanitzada per a remat de la impermeabilització, de la marca Danosa o 
equivalent, de 7cm d'alçada. Fixat al suport i segellat amb Juntodan E o cordó de silicona. 
Subministrament i col·locació de paviment de llosa de formigó de 60x40x5cm de gruix tipus 
vulcano de la casa Breinco o equivalent, de colors "ceniza i black", sobre llit de morter de 
3cm i rebliment de junts amb morter. 

Contractació administrativa del LOT 1 de 
les obres d’execució del carril bicicleta 
dels carrers Pedret i Sant Joan Bosco des 
dels jardins de Pedret fins al carrer Ramon 
Llull, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONS QUART SA

15/07/2016 974,02 €

Extracció i col·locació del pal de parada de bus. Extracció de vorades dobles sobre base de 
formigó, inclou l'arrencament i la reposició del paviment de formigó, càrrega i transport de 
runes a l'abocador, inclòs el cànon. Subministrament i col·locació de peces de rigola 
blanques per a rampa de formigó.



Contractació de les obres d’instal·lació 
d’un ascensor públic al Passatge 
Picapedrers, a favor de l’empresa 
CITYLIFT SA

08/07/2016 8.876,34 €

Construcció d'una arqueta per tal de fer-hi la connexió dels cables de telecomunicacions que 
s'han malmès durant l'obra. El traçat d'un prisma de telecomunicacions el qual es desconeixia 
el traçat exacte dins l'àmbit del projecte, el qual ha calgut fer-hi una variant. Acabats i 
revestiments dels tancaments exteriors de la caixa de l'ascensor en els quals s'ha cregut 
oportú fer-hi algunes modificacions per tal de simplificar-los constructivament, fer-los més 
duraders i rebaixar el seu cost. Treballs de formació de la caseta dels comptadors d'aigua i 
electricitat de l'ascensor. En el projecte era previst d'encastar-los al mur de contenció del 
costat de l'ascensor però, finalment, les companyies han considerat millor els seus 
emplaçaments a tocar del carrer Isabel la Catòlica. Subministrament i instal·lació de 
lluminàries no previstes en el projecte però que, finalment, i a instàncies d'alguns veïns, s'ha 
decidit col·locar. Model de reixa d'embornal diferent del previst al projecte que garanteix una 
millor evacuació dels sòlids que pugui arrastrar l'aigua plujana. Contencions de fusta que 
s'han de col·locar per tal de protegir d'esllavissades un dels

fonaments del pont escala que travessa l'obra. Obres no previstes al projecte de sanejament i 
millora dels espais que ha deixat lliures el desmuntatge del mur de travesses de fusta que hi 
havia adossat a la mitgera de la casa d'Isabel la Catòlica.dels sòlids que pugui arrastrar 
l'aigua plujana. Contencions de fusta que s'han de col·locar per tal de protegir d'esllavissades 
un dels fonaments del pont escala que travessa l'obra. Obres no previstes al projecte de 
sanejament i millora dels espais que ha deixat lliures el desmuntatge del mur de travesses de 
fusta que hi havia adossat a la mitgera de la casa d'Isabel la Catòlica.

Contractació de les obres d’urbanització 
de l’entorn de la Biblioteca Pública de 
l’Estat (Casernes), Sector B a favor de 
l’empresa ÀRIDS VILANNA, SL

20/05/2016 8.240,87 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm d'espessor i de menys de 0,5 
m d'ample, amb compressor i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. Retirada i 
recol·locació de dos bancs i dos mòduls d'aparcabicicletes de la vorera d'Emili Grahit. 
Formació de gual segons normativa municipal de l'Ajuntament de Girona per a pas de 
vehicles en voreres superiors a 200 cm format per peces manuals de pedra calcària Sant 
Vicenç de 60x40x8 cm les peces centrals i peces especials de dreta a esquerra. Acabat 
abuixardat. Inclosa reposició de serveis afectats, adaptació de tapes d'arquetes de registre, 
realitzat amb mitjans manuals. Enderroc manual i tall amb disc d'elements de la guia i solera 
de formigó de la porta corredissa existent en accés a caserna, inclosa reposició de paviment 
de 10 cm d'espessor de formigó acabat remolinat i encofrat en els laterals. nderroc manual i 
repicat de bloc de formigó en parets de formigó existent en el tancament de zona casernes, 
inclòs acabat amb morter remolinat. Tub de polietilè de designació PE 50, de 50 mm de 
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, col·locat en el fons de la rasa. Tub de 
polietilè de designació PE 32, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, col·locat 
en el fons de la rasa. Tub de polietilè de designació PE 25, de 25 mm de diàmetre nominal, 
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau 
de dificultat mitja, col·locat en el fons de la rasa. Subministrament i col·locació de caixa de 
connexions TB02-II 4E amb pila alcalina de 9V. Subministrament i col·locació d'arqueta PVC 
color verd de 60x80 cm sense fons per a electrovàlvules i TB0S-II. Reposició de mur de 
formigó existent, neteja de l'obra cara vista en la zona de quadres traslladats, trasllat 
d'elements de jardineria existents. Vorada recta de peces de pedra calcària tipus Sant 
Vicenç, acabat abuixardat doble capa, de secció de 24x15 cm, de classe climàtica B, classe 
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 20 a 25 cm d'altura i rejuntat amb 
morter M-5. Subministrament i col·locació de paviment de llosetes de pedra natural calcària 
de 20x40x20 mm acabat en tall de serra, de secció de 30x60cm i 30 mm d'espessor, similar a 
paviment existent, col·locat en tires lineals, escocells, etc. sobre base de formigó HM-
20/P/40/l i rejuntat amb morter M-5.



Contractació de les obres  del projecte de 
reforma de la biblioteca de la Casa de 
Cultura, fase 1 (lot 2 instal·lacions), a 
favor de l’empresa RODRIGUEZ MUÑOZ 
MATIAS 000379512T SLNE

20/05/2016 3.793,38 €

Regulació de la unitat de tractament d'aire. Formació de conducte de fibra aïllat en les 
columnes de difusió d'aire. Canal plàstica de PVC. Desmuntatge de canonada d'aigua de 
ferro. Modificació del traçat d'una línia d'alimentació del control de la calefacció de la Casa de 
Cultura que passava per la superfície afectada per l'obra. Canvi d'ubicació de la U.TA. i la 
refredadora al pati central de la biblioteca. Inclou totes les eines i maquinària necessària.  

Contractació de les obres relatives al pla 
de xoc de la Devesa per a la millora de la 
pavimentació i l’accessibilitat en el vial 
perimetral, a favor de l’empresa 
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU

29/04/2016 1.710,81 €

Xapa d'acer corten, de 6 mm de gruix i 100 mm d'amplada, per fer de tapajunts entre vorada 
d'acer corten i aglomerat existent, col·locada soldada a vorada, previ reomplert de formigó no 
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Desmuntatge i muntatge a 
nova ubicació de barrera existent, per la resituació d'un límit de pas de vehicles. Esborrat de 
marca vial existent sobre aglomerat, línies de 10 a 15 cm d'amplada, amb decapant 
biodegradable i màquina d'aigua a pressió.  




