Arrel de diverses consultes d’empreses interessades en el concurs de jardineria de Sant
Quirze, relatives al desglòs i els espais inclosos en el servei caldria fer les següent
puntualitzacions:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Tal i com preveu el PPTP, a la clàusula “àmbit d’actuació i aplicació”, els espais
objecte d’aquest concurs es divideixen en dos sectors, d’acord amb el desglòs gràfic
que s’adjunta a l’annex 1, per tant el que preval sempre es el plànol que s’adjunta en
la documentació del concurs.
El desglòs que s’ha facilitat només té com objecte facilitar la tasca dels licitadors
alhora d’elaborar el corresponent estudi econòmic per espais i la proposta tècnica.
Dins de cada sector, i d’acord amb la clàusula del PPTP “ serveis del present plec”,
s’inclouen explícitament les jardineres metàl·liques, de fundició prefabricades, etc que
hi hagi, al no ser pròpiament dit un espai, no cal desglossar aquest import en l’estudi
econòmic, però cal preveure’l perquè està inclòs.
Tal i com ja preveu el PPTP, a la clàusula “revisió inventari”, l’inventari que s’adjunta
és un inventari que cal actualitzar i que tal i com es va informar als licitadors que van
venir a la visita tècnica té caràcter merament orientatiu.
En relació a un seguit d’espais que ens planteja un licitador que estan als plànols
però no al llistat, cal dir que el llistat pretén englobar molts espais amb “número” dins
d’una denominació més gran i que tot seguit es detalla.
S’esmena un espai que no s’inclou al desglòs i es treu un altre que si s’inclou i que
no surt al plànol.

LOT 2.
Números 170, 76 , 77, 43 i 44, inclòs en parc de can feliu i can barra.
52, no inclòs, ja que està grafiat en groc.
53, inclòs en espai font d’en samper.
79,91,112, jardineries veure aclariment 3)
141, inclòs dins de l’espai prat dels plataners.
160, inclòs en parterre parterre passeig ferrocaril.
161, manca, esmenat al nou desglòs.
164, inclòs dins polisportiu les fonts.
88, fa referència a l’espai denominat franja de protecció sant quirze parc, malgrat només es
la porció verda, la resta de la franja és el que es proposa com a espai de millora 4 en el lot
2.
116. Espai no inclòs, i recollit abans al desglòs, ara s’esmena.
LOT 1.
10. a la llista surt com 11, Jardineres carrer rubí.
20, estaria inclòs, en espai plaça dr relat.
27, estaria inclòs, en parterres Av. Camí del mas.
35. Espai Vallcorba, es un tros de vorera que s’ha pavimentat recentment i que fa
referència simplement a desbroç de possible herba.
38. Mas duran, fa referència a un aparcament, del qual només cal valorar el limit de l’espai
amb la vorera en quant a desbroç, ja que es un aparcament privat.
64. Marges vorera caseta, això ja està de color groc al plànol, i no està inclòs.
68. Bosquet polisportiu inclòs en la denominació Illa C/Rosselló i bosquet dels pisos.,
aquí s’inclou l’espai del carrer vallespir, complex esportiu municipal (exterior),

VEURE DESGLÒS LOT 1 i LOT 2.

