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Memòria tècnica
OBRES URGENTS DE SEGURETAT DELS SISTEMES GENERALS DEL CARRER DEL
PONT I PASSEIG DEL COLOMER PER GARANTIR EL TRÀNSIT DE PERSONES I
VEHICLES

1. Antecedents
Els sistemes generals del carrer del Pont i la confluència d’aquest amb el passeig del
Colomer suporten un elevat volum de trànsit que durant les darreres setmanes s’ha
incrementat considerablement, possiblement per les diferents obres de la xarxa viària que
estan en execució (lateral c-58, carretera c-1413 i camí verd) però que, independentment
d’aquesta conjuntura, suposa un risc elevat d’accidentalitat i especialment manca de
seguretat per a persones i bicicletes. Aquesta situació s’ha verificat durant els darrers dies
mitjançant inspeccions dels serveis tècnics i Policia Municipal i amb la participació del veïnat
del sector de los Rosales, que també han manifestat la manca de seguretat en aquest indret.
Vista la situació, es redacta la present proposta d’execució urgent d’obres per garantir la
seguretat de trànsit de persones i vehicles en aquest sector.

2. Justificació
L’objectiu general de les obres proposades és establir immediatament les condicions de
seguretat de circulació de vehicles i persones, mitjançant l’assoliment dels següents
requisits:
-

Ampliació de vorera per permetre trànsit segur de vianants i bicicletes 2,5 metres.
Calçada amb amplada mínima de 3,5 metres per sentit de circulació de vehicles.
Il·luminació suficient per al trànsit segur de persones en període nocturn.

En una fase posterior es podria valorar la instal·lació de control semafòric i amb aquest
objectiu s’aprofitarà la intervenció per deixar soterrades les canalitzacions necessàries per
als conductors elèctrics si en el futur es considera necessari.

3. Resum de les actuacions proposades i termini
Les obres urgents d’adequació de seguretat dels sistemes generals del carrer del Pont i la
confluència amb el passeig del Colomer es preveu que s’executin en 4 setmanes i
consistiran en:
a) Ampliació de calçada i vorera del carrer del Pont al passeig del Colomer mitjançant tall
del paviment existent, anivellació i compactat de la superfície i construcció de paviment
de formigó de 15 cm de gruix amb malla de 20x20x5.
b) Formació del gual d’accés del passeig del Colomer rebaixant la vorera existent i
pavimentant amb formigó.
c) Excavació de rases, introducció de tubs de serveis i restabliment de superfícies al llarg
del carrer del Pont al Colomer en terreny tou i creuaments del camí de ca n’Arús i del
passeig del Colomer en paviment de vorera i calçada respectivament.
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d) Instal·lació de 6 fanals al passeig del Colomer i al carrer del Pont al Colomer.
e) Senyalització informativa del sector.

4. Amidaments i valor estimat
Els amidaments i el valor estimat de les actuacions és el que es presenta a continuació, que
es podran finançar amb càrrec a la partida número 5000/1510/6090000 de sistemes
generals de comunicació del pressupost de 2013:
OBRA CIVIL
Concepte
Desbrossada del terreny i anivellació de la
superfície i compactat
Formació de paviment de formigó de 15 cm
de gruix amb malla 20x20x5 i formigó HM-20
acabat fratasat
Demolició de paviments (voreres i
paviments) i gestió de residus
Subministrament i col·locació de vorada
Excavació de terres
Daus de formigó de 60x60x60, excavació de
les terres, formigonat del dau i col·locació de
plantilla per fanals
Rases pas de serveis de 0,6x0,3 i
restabliment de superfícies toves
Rases pas de serveis de 0,6x0,3 i
restabliment de superfícies pavimentades
Suma parcial
SENYALITZACIÓ
Concepte
Instal·lació de senyals de trànsit
Suma parcial
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT VIARI
Concepte
Instal·lació punts de llum
Conductors i materials
Llumeneres led
Suma parcial
BASE
21% IVA
TOTAL

Unitats Unitats Preu

Total

M2

300

5,00 €

1.500,00 €

M2

500

20,00 €

10.000,00 €

M2
M2
M3

80
18
50

10,00 €
20,00 €
5,00 €

800,00 €
360,00 €
250,00 €

4

400,00 €

1.600,00 €

ML

50

25,00 €

1.250,00 €

ML

20

250,00 €

5.000,00 €
20.760,00 €

Unitats Unitats Preu
Ut
10
500,00 €

Total
5.000,00 €
5.000,00 €

Unitats Unitats Preu
Ut
6 1.000,00 €
Ut
1 3.000,00 €
Ut
6
500,00 €

Total
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
37.760,00 €
7.929,60 €
45.689,60 €

Unitat
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5. Fotografies de l’estat actual
Fotografies de l’estat actual de la franja de protecció de can Pallars (fotos de 22/11/2016):

Carrer del Pont al passeig del Colomer

Accés al carrer del Pont al Colomer

Bicicleta al carrer del Pont al Colomer

Bicicleta al carrer del Pont al Colomer

6. Plànol de l’actuació
Les actuacions descrites en la present memòria es reflecteixen al plànol annex a aquest
informe.
Sant Quirze del Vallès, 10 d’abril de 2019

Tècnic de Medi Ambient

Enginyer Municipal
CPISR-1 C
Jordi
Sunyer
Pujol

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Guimel
Castañé Josa
Fecha: 2019.04.10
15:05:39 +02'00'

Guimel Castañer Josa

Firmado digitalmente por CPISR-1
C Jordi Sunyer Pujol
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=CPISR-1 C Jordi Sunyer Pujol,
sn=Sunyer Pujol, givenName=Jordi,
c=ES, o=Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
serialNumber=46643159X
Fecha: 2019.04.10 15:07:51 +02'00'

Jordi Sunyer Pujol
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Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Guimel
Castañé Josa
Fecha: 2019.04.11
12:07:57 +02'00'

CPISR-1 C
Jordi Sunyer
Pujol

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jordi
Sunyer Pujol
Nombre de reconocimiento (DN): cn=CPISR-1 C
Jordi Sunyer Pujol, sn=Sunyer Pujol,
givenName=Jordi, c=ES, o=Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, serialNumber=46643159X
Fecha: 2019.04.11 12:10:41 +02'00'

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Guimel
Castañé Josa
Fecha: 2019.04.11
12:08:38 +02'00'

CPISR-1 C
Jordi Sunyer
Pujol

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jordi Sunyer Pujol
Nombre de reconocimiento (DN): cn=CPISR-1 C Jordi
Sunyer Pujol, sn=Sunyer Pujol, givenName=Jordi, c=ES,
o=Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
serialNumber=46643159X
Fecha: 2019.04.11 12:11:14 +02'00'

DILIGÈNCIA, per fer constar que aquesta Memòria valorada corresponent a les obres
urgents de seguretat dels sistemes generals del carrer del Pont i passeig del Colomer,
per garantir el trànsit de persones i vehicles, ha estat aprovada pel decret de regidoria
núm. 20191396 de 16/04/2019. El document consta de 5 pàgines.
Sant Quirze del Vallès, 23 d’abril de 2019
La secretària,

CPISR-1
C Helena
Muñoz
Amorós

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Helena
Muñoz Amorós
Fecha: 2019.04.28
08:34:12 +02'00'

Helena Muñoz Amorós

