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ANNEX AL PROJECTE

ANNEX AL PROJECTE.
A l’apartat 1.5.4 s’especifica que durant la redacció del projecte no s’ha disposat de l’estudi
final del geotècnic, i que un cop es tingui s’hauran de revisar els càlculs. En el projecte està
inclòs el geotècnic definitiu, i els càlculs fan referencia i s’adeqüen en aquest.
A l’apartat 1.6 Enllumenat públic:Zona passeig, la lluminària serà igual a la de la rampa, tipus
“escala” amb les especificacions corresponents a l’apartat d’enllumenat.
En la millora 1, L’accés provisional de l’escola, si és necessària per dates, anirà a càrrec de
l’empresa constructora, amb una proposta prèvia acceptada per l’Ajuntament i la Direcció
facultativa.
En el Plànol 04.04 Secció constructiva, el tipus fa referència a la secció 41 i no a la 40, així
mateix, en el plànol 04.05, la referència és de la secció 40 i no de la secció 41.
S’adjunta el plànol 04.02 Secció constructiva tipus –S7. A on es referencia amb millor exactitud
el Detall B. La Direcció Facultativa pot variar la solució constructiva d’aquest punt, ja que és
una superfície extremadament petita, sense que això comporti un increment de preu ni
reclamació per l’empresa constructora.
S’adjunta el plànol 06.01 Paviments, per incorporar la zona del paviment de les millores 01 i
03.
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