AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Sostenibilitat
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Crear una ruta verda al barri
NOM BARRI: Montjuïc
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Montjuïc
Quantitat assignada al barri: 34.312 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Crear una ruta/itinerari que doni la volta a la muntanya de Montjuïc, que passi per les
torres,... Un circuit pel qual puguin passejar veïns i turistes, amb senyalització i un mínim
d’explicació. Que s’asseguri, però, que ningú pugui pujar a les torres per un tema de
seguretat.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
S’adjunta plànol

INFORME TÈCNIC:
Un cop realitzada la reunió amb el president de l’AV de Montjuïc, en què es detalla la
proposta sobre plànol i el motiu de la voluntat de la idea, des de la Secció de Parcs,
Jardins, Rius i Paisatge es realitza una visita sobre el terreny per a comprovar la viabilitat
dels treballs. A continuació s’apunten les actuacions que es podrien realitzar. Cal dir
prèviament que no s’ha pogut valorar econòmicament el global dels treballs que a
sota s’exposen. Ara bé, després de parlar amb el president de l’AV, s’arriba a l’acord
que si aquest any no es poguessin realitzar totes les tasques, es podria proposar una 2a
fase de cares a l’any vinent.
Tasques proposades per la creació d’una ruta verda al barri de Montjuïc:
- Millora del ferm natural al llarg de recorregut, tapant xaragalls, col·locant travesses de
fusta o troncs d’arbres per crear petits esglaons en els trams de major pendent per tal
de disminuir l’erosió d’aigua de pluja.

- Col·locació de pals per a impedir el transit rodat en els trams que no es consideri
estratègicament prioritari per a la prevenció d’incendis forestals, per així convertir el
recorregut en ús exclusiu de vianants i bicicletes.
- Col·locació de senyals l’orientació de l’itinerari: Senyals horitzontals en voreres (pintura
termoplàstica) per la interconnexió entre boscos, i col·locació de piques direccionals
(pals de fusta) com a indicatius de la direcció i guia de l’itinerari dins les zones
boscoses. La tipologia de la senyalització de fusta seria com l’emprada en l’Anella
Verda de Girona.
- Col·locació de faristols informatius. Faristols amb informació de l’entorn com ara
espècies vegetals d’un alzinar o d’un bosc mixt, fauna, arbres exemplars, història dels
boscos de Montjuïc, de les barraques del castell, de les torres,..)
- Col·locació de bancs en diversos punts del recorregut.
- Instal·lació d’una escala de fusta si calgués per salvar algun desnivell important.
- Recollida de runa i abocaments varis
- Col·locació de 1-2 cartelleres amb informació dels boscos de Palau i recorregut
global de l’itinerari.
Si la proposta es la guanyadora, prèviament a l’inici dels treballs caldrà comprovar
quins trams són de titularitat municipal i quins privats. Referent als privats es podria
arribar a acords de custòdia i d’ús d’aquests terrenys.

IMATGES:
Pica direccional per indicar la direcció del recorregut:

Exemple de faristols tipus:

Exemple banc tipus que es sol col·locar en l’entorn de les Gavarres:

Exemple de cartellera tipus a on es col·locaria informació i un plànol global de
l’itinerari.

PRESSUPOST ELABORACIÓ RUTA VERDA MONTJUÏC
SENYALITZACIÓ URBANA Quant. Import unitari
Discos de pintura
13
66,25 €
Termoplàstica de 50 cm
diàmetre, en diferents colors i
VIAXI-imprimació per terra.
1,3
48,60 €
Pots de 3,5kg.
Col·locació de 50 peces de
1
500,00 €
pintura a terra

SENYALITZACIÓ BOSCOS Quant. Import unitari
Piques direccionals
62,50 €
21
Banderola (nº)
155,00 €
24
Màstil fusta banderola 10x300
12
24,00 €
Faristols
4
250,00 €
BancsGavarres UM311R
6
540,00 €
Paperera
2
936,00 €
Instal·lació senyals
1
3.000,00 €
Maquetació i dibuixos faristols
1
1.050,00 €

subtotal

(IVA inclòs)

861,25 €

1.042,11 €

63,18 €

76,45 €

500,00 €

605,00 €

Subtotal

1.723,56 €

subtotal
1.312,50 €
3.720,00 €
288,00 €
1.000,00 €
3.240,00 €
1.872,00 €
3.000,00 €
1.050,00 €

(IVA inclòs)
1.588,13 €
4.501,20 €
348,48 €
1.210,00 €
3.920,40 €
2.265,12 €
3.630,00 €
1.270,50 €

Subtotal

18.733,83 €

subtotal
1.120,00 €
660,00 €

(IVA inclòs)
1.355,20 €
798,60 €

Subtotal

2.153,80 €

ELEMENTS DE FUSTA
Mirador (tanca per dos
Instal·lació mirador

Quant. Import unitari
40
28,00 €
40
16,50 €

CREACIÓ ESGLAONS AMB TRAVESSES O TRONCS
Quantit Import unitari subtotal
(iva inclòs)
Col·locació travesses i
compactació terreny posterior
60
42,40 €
2.544,00 €
3.078,24 €
Subtotal

3.078,24 €

OBERTURA CAMÍ C.ÀNGELA BIVERN
Quantit Import unitari subtotal
(iva inclòs)
750
1,50 €
1.125,00 €
1.361,25 €
Subtotal

1.361,25 €

DESBROSSAMENT CAMINS MARGES
Quantit Import unitari subtotal
(iva inclòs)
1260
0,40 €
504,00 €
609,84 €
Subtotal
ARRANJAMENT FERM NATURAL CAMINS
Quantit Import unitari subtotal
850

1,50 €

1.971,09 €

(iva inclòs)

1.825,00 €

2.208,25 €

Subtotal

5.286,49 €

TOTAL RUTA VERDA

34.308,26 €

