
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 

 

 

Correcció  d’errades.  Plec  de  Condicions  Administratives  de  l’Obra:  “ 
Pavimentació de diversos carrers i camins rurals al t.m. de Maria de la Salut “ 

 

 A instàncies  del  Batle-President,  i  havent-se  produit  una  errada  en  el  Plec  de 
Condicions Administratives Particulars per a l’execució de l’obra “      Pavimentació de 
diversos carrers i camins rurals al t.m. de Maria de la Salut  “, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 12 de febrer de 2018, es procedeix a dur a terme la següent 
correcció : 

A on diu: 

“ QUADRE O ( Continuació )

 

. Controls  periòdics de la despesa d’aigua. 

. Instal.lació de sistemes de regulació a les boques de les mànegues. 

. Impartició de formació al personal per reduir el consum d’aigua. 

Mesures per reduir el consum d’energia: 

. Controls periòdics de la despesa d’energia ( energia elèctrica, gasoil... )

. Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips eléctrics de l’obra. 

. Impartició de formació al personal per reduir el consum d’energia. 

Mesures per reduir el consum de materials: 

- Ús de materials i/o productes ambientalment correctes com ara, preferentment: 

. Àrids reciclats procedents de la runa d’enderrocs. 

. Utilització de fusta certificada amb alguns tipus de segell mediambiental ( FSC, 
PEFC, etc... )

. Utilització de plàstics o acers amb contingut reciclat. 

. Utilització de pintures, adhesius, sellants amb baix contingut en compostos orgànics 
volàtics ( COVs ). 

- Preferentment, ús de materials d’origen quilòmetre zero.

 

Ha de dir: 

“ QUADRE O ( Continuació )
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. Impartició de formació al personal per reduir el consum d’aigua. 

Mesures per reduir el consum d’energia: 

. Controls periòdics de la despesa d’energia ( energia elèctrica, gasoil... )

. Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips eléctrics de l’obra. 
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Mesures per reduir el consum de materials: 

- Ús de materials i/o productes ambientalment correctes com ara, preferentment: 

. Àrids reciclats procedents de la runa d’enderrocs. 

. Utilització de fusta certificada amb alguns tipus de segell mediambiental ( FSC, 
PEFC, etc... )

. Utilització de plàstics o acers amb contingut reciclat. 

. Utilització de pintures, adhesius, sellants amb baix contingut en compostos orgànics 
volàtics ( COVs ). 

- Preferentment, ús de materials d’origen quilòmetre zero. 

 

L’empresa adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys 
una persona ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona será 
derivada pels serveis municipals.”

 

Maria de la Salut, 

 

             El Secretari-Interventor,   
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