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1.

OBJECTE

L’objecte del present document és el de descriure els treballs a realitzar com a millores de projecte per
a construït una rotonda a l’accés nord-oest de Montmajor, al Camí de Berga a l’entrada de la
urbanització de les Alzines.
2.

PROMOTOR

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Montmajor (P-0813100-E) amb adreça a la Plaça del
Mercat núm. 1 de Montmajor, 08612, representat per la seva alcaldessa Sra. Maria del Mar Monell
Davins.
3.

TÈCNICS REDACTORS

Els tècnics redactors del present projecte són na Queralt Santandreu Colàs ,enginyera de camins,
canals i ports, amb núm. de col·legiat 29.996 del COECCP i adreça professional al passeig de
Barcelona 6 despatx 3 d’Olot (17800) i l’arquitecte Joan Manuel Serarols Ballús, amb núm. de col·legiat
22.474-1 del COAC, i adreça professional a la ctra. de Sant Fruitós 17, de Berga (08600).
4.

EMPLAÇAMENT

La rotonda a construir se situa al Camí de Berga al municipi de Montmajor (08612), a la comarca del
Berguedà.

Plànol extret del Visor del ICGC. La fletxa indica la posició de la nova rotonda.
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Plànol extret del Visor del ICGC. La fletxa indica la posició de la nova rotonda.

Imatge del Visor de l’ICGC. La fletxa indica la posició de la nova rotonda.
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MILLORES A REALITZAR
Les millores proposades són les següents:

5.1. MILLORA 1: Actuació a l’interior de la illeta consistent en la construcció d’un mur de mamposteria
de pedra natural del país de 50 cm d’alçada separat un metre i trenta centímetres de la peça
tipus tauló que la delimita (10,50 m3). Aquest mur es realitzarà amb un fonament corregut de
formigó en massa de 30x30 cm (3,36 m3) i una paret de bloc 40x20x15 cm de ciment gris a la cara
interior. Es capçarà amb una xapa d’acer corten de 6 mm de gruix amb goteró de 40 cm
d’amplada total.
El seu perímetre és de 21 metres. A l’interior, amb una superfície de 29 m2 s’enjardina amb plantes
vivaces tipus càrex o festuca, col·locant-hi tres plantes per cada metre quadrat. Prèviament
s’haurà col·locat 20 cm de terra vegetal de camp quedant 30 cm per sota de la cota superior del
mur. A l’exterior es col·locaran unes lletres de 40 cm d’alçada realitzades amb xapa d’acer patinat
tipus corten de 6 mm de gruix amb suports a la part posterior per fixar-se al mur; aquestes lletres
formaran la paraula “MONTMAJOR” en majúscula. Es realitzarà la instal·lació d’un reg de goteig
amb 200 m de tub i un programador. Es realitzarà una pre-instal·lació elèctrica amb la col·locació
d’un tub corrugat per la posterior instal·lació de 6 lluminàries al perímetre exterior del mur.
Aquesta millora s’ha de fer sencera. Es valora en 9.000,00 € IVA inclòs. La seva execució es valora
en 18 punts.
5.2. MILLORA 2: Subministrament i col·locació de senyal d’orientació urbana consistent en un pal
cilíndric d’alumini anoditzat de 90 mm de diàmetre i 3.500 mm d’alçada d’alumini natural plata, 4
senyals d’orientació urbana , 1.400 x 175 mm d’alumini-monobloc, reflectant nivell 1 E.G. color
natural plata. 1 senyal quadrat de 400 x 400 mm indicant la rotonda. Inclou la fonamentació i les
abraçaderes necessàries. Tot inclòs.

Aquesta millora s’ha de fer sencera. Es valora en 1.000 € IVA inclòs. La seva execució es valora en 2
punts.
5.3. MILLORA 3: Senyalització de marques viàries per valor de 2.500 €, IVA inclòs, per tal de millorar els
accessos a la rotonda. Els preus base són els inclosos en el projecte.
Aquesta millora es pot realitzar parcialment. Cada 1.250 €, IVA inclòs, es valora en 2,5 punts, de tal
manera que es podran obtenir 2,5 punts o 5 si es realitza tota la millora.
5.4. MILLORA 4: Substitució dels llambordins de formigó gris de 20 x 10 x 10 cm de gruix per un de
formigó decoratiu tipus “Tegula” de la casa Breinco o similar. La resta de la partida 02.08 continua
essent la mateixa. Els preus base són els inclosos en el projecte.
Aquesta millora s’ha de fer complerta i es valora en 1.000 €, IVA inclòs, i en 2 punts.

ROTONDA DE LES ALZINES

4

JOAN

MANUEL

SERAROLS

ARQUITECTURA &

Per tant, el total de les millores es valoren en 27 punts.
6.

PRESSUPOST I AMIDAMENT DE LA MILLORA 1.
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