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Plaça del Sol: Arranjament consistent en la retirada

aparcament i les escales d’aquest, i instal·lació de

també els escocells i tota la il·luminació de la plaça,

substituint els fanals en façana per uns de nous. Es

s’arreglen les peces que forment part del monument del

www.rubatec.es                                                                                                           C/ D

Dades Tècniques:

Superfície total:

Paviment:

Manyeria:

Drenatge:

Serveis:

Enllumenat:

Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

 2.400 m

 Paviment de pedra de Sant Vicenç. Encintat granític rosa 

Porrinyo. Paviment de llosa prefabricada de formigó.

 Instal·lació de noves baranes. Folrat de parets amb xapes. 

Instal·lació de pòrtic per a enllumenat.

 Neteja de les canals de recollida d’aigües perimetrals de la 

plaça.

 Realització de la canalització per a la instal·lació de Fibra 

Òptica.

 Instal·lació de nous bàculs, adequació dels bàculs 

existents i canvi de les llumeneres de façana.

 Col·locació de papereres i subministrament de cadires al 

Districte, per instal·lar posteriorment.

Dades Generals:

 BIM/SA.

 301.729,59  

 23 Setembre 2014

 3 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:

Obra Urbana
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retirada de la pèrgola i les baranes existents a la zona del

noves baranes i un pòrtic minimalista. Es canvien

plaça, instal·lant nous bàculs, adequant els existents, i

Es substitueix el paviment perimetral de la plaça, i

del rellotge de la Plaça del Sol.
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Dades Tècniques:

2.400 m2

Paviment de pedra de Sant Vicenç. Encintat granític rosa 

Porrinyo. Paviment de llosa prefabricada de formigó.

Instal·lació de noves baranes. Folrat de parets amb xapes. 

Instal·lació de pòrtic per a enllumenat.

Neteja de les canals de recollida d’aigües perimetrals de la 

Realització de la canalització per a la instal·lació de Fibra 

Instal·lació de nous bàculs, adequació dels bàculs 

existents i canvi de les llumeneres de façana.

Col·locació de papereres i subministrament de cadires al 

Districte, per instal·lar posteriorment.

Dades Generals:

BIM/SA.

301.729,59  €

23 Setembre 2014

3 mesos




