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1.-ANTECEDENTS
S’ha redactat un projecte de Remodelació de la zona esportiva de “Es Porrassar” per encàrrec de
l’Ajuntament d’Algaida, administració competent en matèria de manteniment de les zones
esportives i d’esplai del seu terme municipal, segons atribució legislativa, consistent en donar
solució a les necessitats de l’Ajuntament d’Algaida pel que fa a modernitzar i actualitzar l’oferta
esportiva i d’esbarjo del seu terme municipal.
2.-OBJECTE DE LA MILLORA
La millora consisteix en millorar la qualitat del mobiliari específic per a la pràctica d'skate substituint
el previst al pressupost pel següent:
Conjunt d’skate “skatepark B10” del Spokoramps o similar, compuesto por Quarter, Funbox con
barandilla 2 tramos, Rampa, Planter con box inclinado y barandillas.
Estructura: Construïda amb perfils estructurals tubulars d’acer galvanitzat en calent. Totes les
soldaduras protegides amb tractament galvànic.
Cobertes: Fetes amb taulers de contraxapat WISA Cargo de Schauman conformats per capes de
fusta de bedoll, tractament fenòlic i revestiment de resines. Aquest tipus de fusta es caracteritza
per una gran solidesa i una excel·lent resistència a l’exterior. En les part planes s’incorporaran
taulers WISA cargo de 18 mm de gruix, formats per 13 capes. En les parts corbades s’utilitzaran
dos taulers sobreposats de 9 mm de gruix formats per 7 capes.
Superfície de lliscament: Damunt les cobertes es fixaran les planxes d’Skatelite. Es tracta d’un
material que afavoreix el lliscament i que té molt poc desgast a l’exterior.
Copings: Entre les parts planes i les parts corbes de les rampes, s’incorporaran uns tubs d’acer
galvanitzats rodons de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Transicions: per tal d’aconseguir una transició sense discontinuïtat en l’àrea en que les rampes
entren en contacte a la superfície de la plaça, s’incorporen dues xapes superposades d’acer
galvanitzat de 3 mm que es fixen a terra.
Tancaments laterals: els tancaments laterals que són zones que no han de suportar el pes i la
pressió dels patinadors es faran amb planxes d’acer galvanitzat de 1.5 mm de gruix. En cada park
s’incorporarà una porta en un dels laterals de cada un dels mòdul que permeti accedir al seu
interior.
Baranes de protecció: Les baranes de protecció estaran construïdes amb tubs d’acer galvanitzat i
xapes perforades d’acer galvanitzat.
Fixacions: Totes les fixacions mecàniques es realitzaran amb ferreteria d’acer inoxidable del tipus
A2 i quedaran amagades per tal de propiciar que la superfície de lliscament sigui completament
llisa i a la vegada evitar possibles actes vandàlics
GARANTIA: completa de 5 anys, exclosos actes vandàlics i desastres naturals
3.-VALORACIÓ DE LA MILLORA
PEM abans de despeses generals i benefici industrial 3.425,00 €
En projecte:
Suministro y colocación de conjunto de skate tipo Variante B de
Fundición Dúctil Benito compuesta por: banco doble 1006-K bank 125,
rampa curva 9025-KBSone side curb box 60, rampa recta 1008-K
quarter pipe 140, rampa doble 1050-K ollie box A, y un rail 1048-C rail C,
o similar, completamente instalado incluso medidas de seguridad y
paneles laterales
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Millora:
Suministro y colocación de conjunto de skate tipo “skatepark B10” del
Spokoramps, compuesto por Quarter, Funbox con barandilla 2 tramos,
Rampa, Planter con box inclinado y barandillas., o similar,
completamente instalado incluso medidas de seguridad y paneles
laterales
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